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 تعالى:  اهلل  يقول

  ة و من رباط الخيل  وا لهم ما استطعتم من قو  و أعد
 كماهلل و عدو    ترهبون به عدو  

 

 ( سورة األنف ال[60]اآلية ) 

 

  رمةة للعالةينو ما أرسلناك إل  
 ( سورة األنبياء[107]اآلية )



 

 داءـاإله

 

 أهدي هذا العمل إلى ...

 .روح والدي الكريم رحمه اهلل رحمة واسعة ورزقه الفردوس األعلى

 .والدتي الحنون سائال اهلل أن يرزقها الصحة و العافية و الرضوان

فقد انشغلت عنهم كثيرا بسبب الدراسة، و أسأل  ..زوجتي و أبنائي
 .اهلل أن يوفقني أن أعوضهم في مستقبل األيام إن شاء اهلل

 

 حممد



 

 شكر وعرفان 

 

ى قبوله أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ بقاص خالد عل

 ..على توجيهاته وصبره اإلشراف على هذا العمل و

و األستاذة نصيب عتيقة  حلواجي عبد الفتاحكما أشكر األستاذ 

 .على مالحظاتهم و توجيهاتهم القيمة. 

العلوم ومن خاللهم أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة قسم 

السياسية على ما يبذلونه من جهود معتبرة للنهوض بالقسم 

 ..علميا و تنظيميا

 حممد 



 

 

 

 

 

 مقدمة
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 مقـدمـــة

 إنفىوحفات  تنظاف ا تنفاوني تفي تحأهفا هافاتتا  تنخ عالهفت و ال تاف  تناونهفت  تسعى مختلف     
 مالمو ت من تنوس ئل .. تكتس ب

تنسففوت ب  مهففاص خ يففت تففي وتتمهففا تنففاول  حكففا تمتاكافف  نلوسفف ئل تنسففلمهت وتنعسففكعهت  لففى     
وتسفعى  تحأها هااتتا   لى تنس حت تناونهت نحم هت همظا  تنأومي وتحأها مي نحا  تنوطظهفت..

 تمتاك مختل  هظوتع تنأوص.. إنىل ذنك هتي س 

مك ظه تافففف هاففففاتتا   تخففففتا تنففففاول و ظمففففو   كثهففففعت مفاففففوا تنأففففوص  تطففففوعولففففا      مففففن تنمفاففففوا  وت 
 إنفففىيففطلع  لفففى تسففمهتة  فف نأوص تنيففل ت مفف  ه   تنتألهففاو وتنمأيففوا  ففة تنأففوص تنعسفففكعهت تأففط هو

ومفاوا تنأوص تنظ  مفت ب تنفذو ت تكفع  هخعى مختلفت من تنأوص.. ومظا  ميطلع هظوتع ومستوه   
ون الواهفف  ظفف و تذسففت ذ تففي ال معففت ا عتفف عا وتنمسفف  ا تنسفف  ا نففواهع تنففات ع تذمعهكففي نل فف  

تذمظهفففت تناونهفففتب وذنفففك تفففي  اتهفففت تنتسفففعهظه   مفففن تنأفففعن تنع فففعهن  عفففا تظتاففف   معحلفففت تنحفففعب 
 تن  عاص.

  :أهمية الدراسة   

 :األهمية العلمية-ه   

وتطوعتتفة  مفن هامهفت ميفطلع ومفافوا تنأفوص تفي حفا ذتتفةب لاعتسفتن تنعلمهفت امهفتتذتكمن      
 مظذ تنعيوع تنأاهمت.

 :األهمية العملية -ب

ب تاافع هامهفت تمفتاك   ونتي ال تف  ل تنعال   تناونهت  فهن تنيفعتع وتنتك مفل هو تنتعف    
هثفففع ذنفففك  لفففى  و بتنفوت ففل تناونهفففت وخ يفففت تنفففاول نع مففل تنأفففوص  مختلففف  هظوت اففف  ومسففتوه تا 

 تنعال   تناونهت  يفت   مت.  
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 مبررات اختيار الموضوع:

 :المبررات الموضوعية  -ه

تال تففات ت   لففى سففه اص تنففاول تن ففعهفت هو متوسففطت تنأففوص تففي تنسفف حت تناونهففت تظت فف ع -     
 ..من طع  تناول تذلوى مظا 

تنتفسهع تنغ نب نلعال   تناونهت ب  ظ    لى تنظاعهت تنوتلعهت ومفافوا تنأفوص وتنميفلحت  -     
وتذتكففف ع تأفففطب اون تالنتفففف   إنفففى تنظاعهففف   تذخفففعى خ يفففت مظاففف  تنم ظهفففت  لفففى ال ظفففب تنأفففها 

    ..وتنم  ائ

 :المبررات الذاتية -ب

 موتيلت اعتست تنالوتظب تنأهمهت تي تنعال   تناونهت.. -   

ظاعهف    إنفىتفسهع نلعالف   تناونهفت نفها   ن فعوعص هكفون م فاوات اتئمف   إهال امح ونت  -   
 ... تنأوص وتنميلحت 

 الرئيسية: اإلشكالية

 تنعئهسهت تنت نهت: تإل ك نهتب همكن نظ  هن ظطعح وناعتست اذت تنمو وع

-مـلا-التركيـةوهل يمكن للدولة  ؟ ة الناعمة في تحقيق أهداف الدولةما مدى قدرة القو  -
 ؟على المستوى الدولي هاعن القوة الصلبة في تحقيق أهدافأن تستغني بالقوة الناعمة 

 الفرعية: اإلشكاليات

  ؟تنتففي همكففن هن ظعتمففا  لهافف  تففي تحلهففل مفاففوا تنأففوص تنظ  مففتاففي تنظاعهفف   وتنمأ ع فف    مفف  -
 مع م  هتاتخل  هظة و هن ميطلح   هخعى.
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ومف  مفاى تسفتال  ت   ؟اي لاعت  لوص تناونت تنتعكهت تي  ال تا  تناونهت تي اذ  تنمعحلفت م  -
   ؟اذ  تنأاعت  نتحأها هاات  تعكه   لى تنس حت تناونهت

   تنأوص تنظ  مت؟ال تستكمل  تعكه  م ععت -

 مجاالت الدراسة:

   تنمال ل تنمو و ي: -

 خ يت تنأوص تنظ  مت وتنأوص تنذكهت. ..مو وع تنأوص -                      

 تنمال ل تنمك ظي:  -

 هت.فاونفا  تنف تففالف  تي  فتعكه -                    

 تنمال ل تنام ظي: -

 نتعكه . تتعص حكا حاب تنعاتنت وتنتظمهت  2002-2017

 الفرضية الرئيسية:

مــا كانــت أقــوى وأكلــر نفــوذا مــا جمعــت الدولــة بــين القــوة الصــلبة والقــوة الناعمــة   كل  كل   -
 وانتشارا على المستوى الدولي.

 الفرضيات الفرعية:

 واي تي تطوع مستمع. ..تناونهت تي ال تنتع ون وتنتك مل اظ ك ظاعه   تفسع تنعال   -

 واونه . إللهمه تعكه  اونت محوعهت  -

ب ونغهعاف  مفن تنفاول كتالع فت همكفن تالسفتف اص نتعكه  مامت نتعكه  كمث لتنأوص تنظ  مت وتنذكهت  -
 مظا .
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 المنهجي: اإلطار

 المناهج المستعملة: -1

 . نوي  ح نت تعكه  تي مختل  الوتظ ا المنهج الوصفيهمكن نظ  تال تم ا  لى  -      

نمأ عظفت تطفوع تعكهف  ل فل تتفعص حكفا حفاب تنعاتنفت وتنتظمهفت   المقـارنالمنهج التـاريخي  -      
 و عا .

 نمععتت كه  تستعمل  تعكه  لوتا  تنظ  مت تي  ال تا  تناونهت. المنهج التحليلي -   

 ناعتست ح نت تعكه  كمث ل.. منهج دراسة الحالة:  -   

 تعملة:ـسـات المـرابـتـاالق -2

واه كففل حففاب  بم سسفف   تناونففت تنتعكهففت تففي يففظ  ت تنأففعتع ناعتسففت :المؤسســيقتــرا  الا -
 .تي تعكه تنعاتنت وتنتظمهت 

نو ففوح تفف ثهع تنأهفف اص تنسه سففهت  لففى تنح نففت تنتعكهففتب  :اقتــرا  النخبــة والقيــادة السياســية -
 خ يت تي تنمال ل تنام ظي ناذ  تناعتست.

ــو يفي - تنتففي تسففتعملا  تنظافف ا تنسه سففي تففي تعكهفف  ناعتسففت تذظ ففطت تن ففعوعهت  :االقتــرا  ال
 .  لى تنس حت تناونهتنتظمهت لوتة 

 الدراسات السابقة:

اففي كت  ف   الواهفف  ظف وب وخ يففت اعتسففتة  بسف  أت تففي مو فوع تنأففوص تنظ  مفت   سففهافا اعت -
نكففن كت  فف   الواهفف  ظفف و  .2007"وسففهلت تنظالفف ح تففي تنسه سففت تناونهففت  تنأففوص تنظ  مففت:" عظففوتن
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ظتأففا   ظففة نففا هسففتطع تال تعفف ا  ففن اتتففع تنسففهطعص وتنغل ففت وتناهمظففت نلظمففوذ  تنمو ففوع ت  تففي اففذت 
 تذمعهكي  لى تنظم ذ  تنع نمهت تذخعى.

 لففى تنسفف حت  إهففعتن حففول اوع .2014ب"نأففوص تنذكهففت تففي تنسه سففت تنخ عالهففتت"اعتسففت  عظففوتن -
تنففاكتوعص  إ ففعت بواي عسفف نت م السففتهع نل  حثففت سففم ح   ففا تنيفف وع   ففا تنحففي تحفف  تنل ظ ظهففت

 ظ اهت ميطفى.

.نألسفففت ذ   فففا 2015"افففل تكفففون  فففاها نحفففعوب تنمسفففتأ ل؟:تنحفففعب تنظ  مفففت"اعتسفففت  عظفففوتن -
تنأفف اع عاهففا تنمخ اميبنكظففة تففي اففذ  تناعتسففت تظتأففل  مفاففوا تنأففوص تنظ  مففت مففن مالفف ل تنتك مففل 

 مال ل تنيعتع. وتنتع ون إنى

 هيكلة الدراسة:

تفي م حثفهن تذول ظافعو تطعلظف   الفصـل األول ولا الف    افذ  تناعتسفت تفي ثاثفت تيفول:   
مختلفف  تنظاعهفف   تنتففي ت تمففاظ   لهافف  تففي تفسففهع تنأففوص تففي تنعالفف   تناونهففت وتنثفف ظي  إنففىتهففة 

تهن تنظ  مفت   مفت وتنأفو مفف اها تناعتسفت ب تنأفوص  يففت مختلف   إنى ةم حث مف اهمي تطعلظ  ته
ـــاني تنذكهفففت  يففففت خ يفففت  . و حفففول تعكهففف  اونفففت محوعهفففت  فففهن تنأففف عت  تنأاهمفففت  والفصـــل الل

 ّعتظففف  تهفففة اونفففت تعكهففف  مفففن حهفففث تنمولفففع تنالغعتتفففي وتنمولفففع تاللتيففف او ومختلففف   ب تنفففثاث
مفن   تعكهف   إمك ظهف    يظ   حفولخيّ  لالثالل صفالو  إمك ظه تا  تنعسكعهت وتنسك ظهت ..وغهعا .

المعاف   فهن تنأفوص تنظ  مفت وتنأفوص تنيفل ت تهمف  هيف ع  إنفى وت  ف عص مختل  هظوتع تنأوص تنظ  مفت ب
 عع    نأوص تنذكهت. ه  

 صعوبات الدراسة:

 :ا وتالاتظ  تي اذ  تناعتست  اص يعو    ب ظذكع مظ      

  اا .. تنالال تنمتوتيل تي تنتظاهع نلعال   تناونهت من خال   مل تنأوص هو -
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 افففن هظاففف  مت ففف  ات وافففي غهفففع ذنفففك مثفففل: تنأففففوصتنميفففطلح   وتنمفففف اها تنتفففي همكفففن هن ه   -
 .وغهعا  تنظ  مت وتنحعب تنظ  مت..

تظحسفف ع تنتظاهففع تففي تنعالفف   تناونهففت مففن خففال تنمففاتعا تنغع هففت تأففطب وتن ك ظفف  اظفف ك  -
 م اوعص..ب ونكظا  م اتن  غهع اذت تالظحس عالاوا حثهثت نلخعو  من 
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 ألولالفصل ا                  

 

 فصل نظري مفاهيمي                  
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 :  المبحث األول
  .مبحث نظري 

 :  المطلب األول
  .التنظير في العالقات الدولية 

 :  المطلب الثاني

  .النظريات المفسرة للعالقات الدولية
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 :: التنظير في العالقات الدوليةلالمطلب األو
 :علم العالقات الدولية -أوال

قااد و ومناا  ناااوا الجما ااات جاادت مناا  الالعالقااات الدوليااة رممارسااة وتفااا الت قااد و   إن
ظااا  انت إلاا  ىو ممااا  دالحاارو والساال  والتجااارة و ثاا  قاماات القباتاال وتعااورت و رفااتالبااارية

تااري  ن تااري  العالقاات الدولياة أن هنا يمرن القاول بامو و الجما ات البارية في ارل دول
 .اإلنسانوجود قدي  من  

العلااو  السياسااية ويباات  بدراسااة راال الظااواهر   و لاا  العالقااات الدوليااة هااو فاار  ماان فاارو 
 األبعااددراساة  و تحليال الجواناو  و   ال يقتصار  لا بأنهالتي تتجاوز حدود الدولة و  لما 

نمااااالسياساااية فقاااع فاااي العالقاااات باااين الااادول  االقتصاااادية مختلاااأل األبعااااد  إلااا يتعاااداها  وا 
تحليااال العالقاااات باااين الااادول   والعقاتدياااة والثقافياااة واالجتما ياااة... رماااا اناااه ال يقتصااار  لااا

نماوحدها  1الدولية ...رل الفوا ل التي تتحرك في الساحة   لك ليامل  ىيتعد وا 
   

  خاا و حيااث نساابيا النااأةو تعتبار ماان العلااو  الحديثااة  ن العالقاات الدوليااة رعلاا  مسااتقل إال
قباال وبعااد  هميتااه رعلاا   تأراادتو وقااد ااار اسااية مناا  نبايااة القاارن التاساا  ماان العلااو  السيحياازا 

 الفوضاا    قبااتو الساايما فااي الساانوات التااي و وتعااور بساار ة مدهاااةاألولاا الحاارو العالميااة 
 .2تي صاحبت الحرو العالمية الثانيةال

 
ي في غاية الصاعوبة بل ه والتعريأل بالعالقات الدولية وماهيتبا رعل  ليس مسألة سبلة إن

و وقااد ترثفاات الدراسااات حااول مجااال وعاارل البحااث فااي العالقااات الدوليااة قبياال الحاارو والتعقيااد
  .يوما ه ا  العالمية الثانية واستمرت  قو  لك وحت

                                                 

: مرتبة . القاهرةتحوالت العالقات الدولية وتداعياتها على الصعيد العالمي والديبي محمد يلإسما محي الدين  - 1
 .71ص و2014 الوفااو

 .15و ص 2012: دار الوفااو اإلسرندرية. فلسفة العالقات الدولية هبة اهلل  حمد خميس بسيونيو - 2
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الباحثين الا ين حااولوا تقادي  تعرياأل لبا ا الحقال   واتلمن بين  "نيروالس سبيرمان"وقد ران 
 ."القات بين الدولالع"ل  ليه مصعلح ال ي  عل

 
 وينتمااون لااادول مختلفاااة  فاااراد: العالقااات باااين بأنباااا ااان العالقااات الدولياااة  "سااابيرمان"يقااول    

بوجاود  و  تتاأثراالجتما ي ألااخاص  و مجمو اات تساتبدأل  و والسلوك الدولي هو السلوك 
   1ى.ر خدولة   إل  و جما ات ينتمون   فرادسلوك 

 .للعالقات الدولية االجتما يلبة التفسير نالحظ من خالل ه ا التعريأل غ   
مجمو ة التفا الت التاي  إل : مفبو  ينصرأل بأنباآخرين  دوتعرأل العالقات الدولية  ن     

و  ي  ن العالقااات الدوليااة تتضاامن ماا  الاادوليتحاادث بااين وحاادتين  و  رثاار ماان وحاادات المجت
 .2يةسياسات الخارجية للوحدات الدولفي محصلتبا تفا ل مجمو ة ال

  

ياال وتفسااير العلا  الاا ي يبات  بتحل :بأنااهويعارأل ااافيل  لاي العماار  لا  العالقااات الدولياة    
سااالوك مختلاااأل    لاااك  لااا آثاااارو ومعرفاااة إليبااااالتاااي تااا دي  و  ومختلاااأل الظاااواهر الدولياااة
 .3 عراأل المجتم  الدولي

لساااالمية دراسااااة العالقااااات الدوليااااة تاعااااي العالقااااات ا إن: "نيااااال رااااوالردةاد"وحسااااو تعبياااار 
و  ات البعااد الاادولي ىالقااو  وتااأثيرو األخاارىالفوا اال الدوليااة  ومختلااأل ووالحربيااة بااين الاادول
 4.حدود الدول ىوالنااعات التي تتعدوجمي  المبادالت 

 
 

                                                 

  21المرج  نفسهو ص  - 1

 .31و ص 1999دار الجيلو  :. بيروتالدبلوماسيةزايد  بيد اهلل مصباحو  - 2

 . 373و ص 2010. القاهرة: دار الرتاو الحديثو معجم العلوم السياسية و العالقات الدولية امر مصباحو  -3

 .12و ص 2000.  مان: دار واتل للنارو مبادئ العالقات الدوليةي توفيلو قسعد ح - 4
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و تتعل  نحاو  بورهاا  التدفقات التي تعبر الحدود  و حت: رل بأنبا "مارسيل ميزل"ويعرفبا 
العالقاات   العب   لاباو وتاامل ها ا التادفقات لدولياةبا بالعالقاات اصافات يمرن و هي تدفق

العالقااات بااين األفااراد والمجمو ااات العامااة  و الخاصااة   و ولراان  يضااا  لاابااين الحرومااات
جميااا  األنااااعة التقليدياااة للحرومااااتو   و رماااا تاااامل  لااادجاااانبي الحااادو    لااا وجااادالتاااي ت

تادفقات مان  لا نفساه  ت و تامل  يضا وفي الوقا (و الحرو ...سيةو المفاوضاتاالدبلوم)
 ...                                          1و سياسيةو سرانيةو رياضيةو ثقافيةةإيديولوجي واقتصادية: ىعبيعة  خر 

فيقاد   (1928حد م سسي لجنة العالقات الدولية لايراغو  اا   وهو ) "روينسي رايت" ما    
 القاات  العالقات الدولياة هاي: ختصرة فيقولولرن بصياة مو الدولية تعريفا اامال للعالقات 

 القااات رساامية  و غياار راناات  لااأل الجما ااات فااي العالقااات الدوليااةو سااوااااااملة تااامل مخت
 .2رسمية

: تعناي مان دراساة العالقاات الدولياة فيقاولالبدأل  إل فيتعرل في تعريفه  "جون بورتون" ما   
و وتلااك العالقااات الموجااودة فااي ين الاادولااارح وفباا  العالقااات باا :والتنظياار والتحلياالبالدراسااة 

 3.ظا  العالمي ررل والتنب  بتعورهاالن
  

 امااة حااول معرفااة  إلاا العالقااات الدوليااة تباادأل ن أن نقااول باا يمراان لنااا  ريألاالتعاا اماان هاا    
يجااااد الحلاااول الدولياااة مااان  جااال فبااا  القضاااايا سااالوك األفاااراد والجما اااات  واألحاااداث الدولياااة وا 

 .الممرنة لبا
   رااار موضاااو ات  لااا  العالقاااات الدولياااة والتاااي قررتباااا اليونسااارو  اااا   إلااا لاااك يااادفعنا رااال    

 :وهي 1948
                                                 

و ص 2006. الجزاتر: ديوان المعبو ات الجامعيةو ات الدوليةاالتجاهات النظرية في تحليل العالق امر مصباحو  - 1
 .24-23ص 

 . 04هبة اهلل  حمد خميس بسيونيو مرج  سابل. ص  - 2
 .373ص و.مرج  سابلمعجم العلوم السياسية والعالقات الدولية امر مصباحو - 3
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 وهااي العالقااات السياسااية الساااتدة فااي المجتماا  الاادولي وهااي غالبااا مااا: السياسييية الدولييية -1
 .السياسات الخارجية للدول إعارتدرس في 

الحااربين العااالميتين فااي القاارن  بعااد ناااأتوهااي راال الم سسااات التااي  :التنظيمييات الدولييية -2
 .المتحدة وغيرهاو وهيتة األم   األم العارين مثل  صبة 

ة هااو مجماال القوا ااد القانونيااة التااي تحراا  العالقااات بااين الاادول والناتجااو  :القييانوا الييدولي -3
 .والمعاهدات الدولية ألار من األ 

وجااه بااين مختلااأل الفوا اال والعالقااات الدوليااة بصاافة  امااة تمثاال  مليااة التفا اال متعااددة األ   
عااراأل المتفا لااة درجااات مختلفااةو وبخصاااتص ساالوك األو وتتميااز بنسااو  الميوفااي النظااا  العاا

 1.النظا  السياسي الدولي بالنتيجة وفي
    
الصااااارا  رساااامة مميااااازة   ن راناااات هنااااااك بعااااي اةراا األراديمياااااة تحاااااول التررياااااز  لااااا  و    

و إ   ن الواقا  الادولي ي ااار  ن تارجيح  لاك داتماا  إلااباين الادول و بياد  نناا ال نميال للعالقاات 
ة ال  القاة ميهاي تفاا الت تعاونياة تات   بار صاي  سال  الية من التفا الت الدولياة إنماانسبة 

صااار التعااااون تو ففاااي  حياااان رثيااارة ينهياااة التاااي تتسااا  بباااا  القاااات الصااارا لباااا بالصاااي  اإلررا
 .المجاببة   لالتعاري والتضامن و 

   

بعاي األفراار التاي تلقاي الضاوا  "ياتار روينساي "دراسة العالقاات الدولياة يقاد   وفي مجال   
 ."دراسة العالقات الدولية" ا لك في دراسته الرتيسية المعنونة ب   ل

رل  فضال مان زواياا فررياة  ربا  وهاي:  ن حقل العالقاات الدولياة يمران  ن يفبا  باا  إلياير 
 .الفلسفةو التاري و األدوو العلو 

 
                                                 

ستراتجية إدارة يةالعالقات السياسية الدولو الخزرج  ثامر رامل محمد 1- المجدالوي للنار  ران: دا م   .األزمات: وا 
 .62ص و2005و والتوزي 
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   1:اق  االجتما ي يتضمن  ربعة  بعادن الو إف اجبة نظر و ومن 
 .وهو بعد يمرن التعرأل  ليه بالوصألو هو راتن ران وما :  ي ماالبعد الحقيقي  -  

 .النظري باإلدراكيمرن التعرأل  ليه  و وهو مايمرن  ن يرون :  ي ماالبعد الممكا -و
 .ه بالتنب قد يرونو وهو بعد يمرن معرفت :  ي ماالبعد المحتمل -ج
 .  قيميال و وهو بعد مرتبع بالفرر األخالقي ويجو  ن يرون : وهو ماالبعد المرغوب -د

 و ن هااا ا األبعااااد األربعاااة متعابقاااة مااا  الزواياااا الفررياااة األربعاااة ساااالفة الااا رر "رايااات"وياااري    
 .الدوليةفب  العالقات  والتي تسا د  ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 سسة م: البيروتو وليد  بد الحي :. ترالنظريات المتضاربة في العالقات الدولية وألجيمس دورتي وروبرت بالستارا 1-
 .28ص و1985 ووالتوزي  رة للدراسات والنايالجامع

 



 نظري     المبحث األول: مبحث                                  فصل نظري مفاهيمي     الفصل األول:

 

 
20 

 :عالقات الدوليةالنظرية في علم ال -ثانيا
 ما ناااه  ناااد " ولماااة السياساااة العالمياااة"فاااي رتاببماااا  "جاااون باااايلز" و "ساااتيأل ساااميث"يقاااول    
 إلاااا لحاااال يرماااان فااااي الرجااااو  فااااان ا والرثياااار ماااان األفرااااار حااااول موضااااو  مااااا اإلنسااااانجااااه ايو 

و بال النظرياة هاي تضااوافترانمو ج اارلي ربيار بفرضايات  فالنظرية ليست مجرد ".النظريات
 .  1"سمح للمرا بتقرير  ية وقات  تبمهو و ية وقات  التبمهالوسيلة التبسيعية التي تنو  من 

المفااهي  األساساية فاي العالقااات "فاي رتاببماا  "تياري  وراالهاان" و "ماارتن غارينت "ويعلال    
بقولبمااا: "نسااتخد  النظريااة بعريقااة اااديدة التنااو  فااي مجااال دراسااة العالقااات الدوليااةو   "الدوليااة
رمااا  ن النقااااات حااول   ومسااتويات التجريااد مختلااأل  مقترحااات وحجاا   لاا  عباال  لااوهااي ت
ل  يرن هنااك  إنو حول الموضو  إجما قد جرت بسر ة ول  تحمل معبا  ي  األفضلمعناها 

فاي تعاوير وانتقااد   اتفاال حاول  فضال عريقاة تفبا  ها ا الرلماة  ادا  ان  فضال عريقاة للمعنا
 2.اصة بالعالقات الدوليةنظريات الخالمخزون الحالي من ال

ابواو  ااباااو  ساسااي ماان  : هاايبقولبااا " نظريااة سياسااية" موسااو ة السياسااة  رفاات مصااعلح   
تفسار فاي ضاوتبا الظاواهر  وة تحليالت وفروي وتصورات للنتات وهي مجمو  و ل  السياسة

 وياسايلتااري  واألخاالل والسالوك السمعاين ل  ترتبع النظرية السياساية بفبا  معنا... و السياسية
و التروين النفسي و التررياو االجتماا ي و  ئ الساتدةرما  نبا تض  في ا تبارها القي  والمباد

 3.تبااوساتل النظرية وغاي التفا ل و الصرا  الساتد فيه لتحديد

                                                 

. ترجمة و نار: مررز الخلي  لألبحاث. اإلمارات العربية يةعولمة السياسة العالمجون بايلس و ستيأل سميثو  -1
 . 05- 04و ص ص 2004المتحدةو 

. ترجمة و نار: مررز الخلي  لألبحاث. المفاهيم األساسية في العالقات الدوليةتيري اورالهان و مارتن غريفي و  2-
 .430و ص 2008اإلمارات العربية المتحدةو 

و بيروت: الم سسة العربية للدارسات و النارو د.ت.نو ص 6. جموسوعة السياسةو  بد الوهاو الريالي وآخرون -3
587. 
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 ون نسااقا اسااتنباعياو  الفااروي التااي تراابااان النظريااة هااي مجمو ااة ماان  "براياات واياات" ىوياار    
فياااه بعاااي العاااروي الالحقاااة تلحااال بعاااي الفاااروي  وياااو متتااااب ظ  فاااي ترتت نباااا تنااا  بمعنااا

   1.المتقدمة
 الاااةو وفاااي ححاااول ظااااهرة معيناااة تاالفتراضاااا اااة مااان : مجمو بأنباااا "ياااد ادواردفدا"ويعرفباااا    

 ...2الدولية مثل: الحروو واألزمات واألحالأل العالقات
 . واألهداأل المعلومات واألدوات وعرل البحث :وتحدد النظرية بأرران  رب  وهي   
 مترابعاااة مااان المفااااهي  والتعريفاااات هاااي مجمو اااة :محماااد اااالبي باااأن النظرياااة  األساااتا  ىويااار 

و  ااان عريااال تحديااادها للعالقاااات باااين المتايااارات يا التاااي تراااون ر ياااة منظماااة للظاااواهروالقضاااا
و حياث رية تفيدنا رثيرا في  ملية البحاثبأن النظ  ويضيأل ببدأل تفسير الظواهر والتنب  ببا.

و زىنتااات  البحااث داللااة ومااا  توجااه البحااث نحااو مجاااالت مثماارةو رمااا  نبااا تضاافي  لاا  نبااا
و إليباااات التاااي يتوصااال الفبااا  والاااربع باااين المععياااا  ن الباحاااث مااان القااادرة  لاااتمر ااا  نباااا حيااث
 .3و رثر وضوحا  امل إعارالتفسير في   نه من القدرة  لوتمر  
   4:تحدد من خالل بأنبا ىبناك من ير في العالقات الدولية ف خ نا نمو ج النظرية  وا  ا
 .مجاال محددا با داترة   وصفالسياسة الدولية بو  إدراك -1
  .ما إعارفي  نتظا و ا ارتااأل قانون  -2
 .في جوانو السلوك في بعي النما ج تعوير عريقة انتظامية لمالحظة ورصد التررار -3
 

     
 

                                                 

 . 315ص  مرج  سابلو.الدولية قاتالالعمعجم العلوم السياسية و  امر مصباحو  1-

 . 317المرج  نفسهو ص  2-
و ص 1997جزاتر: د.د.نو . التالمنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، االقترابات و األدوامحمد البيو  3-

 .18 -17ص 

  .72-71سعد حقي توفيلو مرج  سابل. ص ص  4-
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 1ا:في العالقات الدولية فقالو  والمدرسةوقد فرل بعي الرتاو بين النظرية والتحليل و    
و مثااال نظرياااة الااادولي نبااااي  ن يراااون فاااي الااااأنيهاااي التاااي تتحااادث  ماااا  النظريييية الدوليييية: 

وتقتااارح ناااار  وااااي  ن يراااون  لياااه الااااأن الااادوليبنيديمقراعيو فباااي تتحااادث  ماااا الساااال  الااا
 الديمقراعية با تبارها وسيلة لمن  الحروو.

و حياث اناه يتحادث مثال صادا  الحضاارات ورااتن ي يتحادث  ماا هاوال  وهو :التحليل الدولي
يقد  ر ياة لماا  و لرنه ال لك  نيته الحضارية وما يترتو  ل ن وض  العال  الحاليو ويارح ب

 ن يرون  ليه العال .ينباي  
: مثاال ماان  لااك يااة والتحلياال الاادولي و رثااروهااي التااي تتضاامن النظريااة الدول :المدرسيية الدولييية

رس تتحااادث  ماااا هاااو رااااتن فبااا ا المااادا والواقعياااة والمثالياااة والماررساااية... وغيرهاااا :سالمااادار 
 .ن الدوليو ولبا ر ية لما ينباي  ن يرون  ليه الاأ)التحليل(

 

ماان  مجمو ااة  ن تتااوفر فيبااا بااأن النظريااة هااي مجمو ااة ماان القضااايا البااد ىوهناااك ماان ياار   
 2:الاروع وهي

 

 ة.ق نبا ه ا القضايا محددة بد رينباي  ن ترون المفاهي  التي تعب -1
   .اةخربعي العضبا م  سل ه ا القضايا بتيجو  ن ت -2
 .ايالبد  ن تصاغ القضايا في ارل يجعل من الممرن ااتقال التعميمات ااتقاقا استنباع -3
راااأل العرياال نحااو مالحظااات ر الاا ي يستمااينباااي  ن ترااون هاا ا القضااايا ماان النااو  المث -4
 .في مجال المعرفة القاتمة ت تعورو وتعميماىبعد مد 
 

                                                 

 .11و ص 2016. دمال: دار  قل للنار و الترجمةو مقدمة في علم العالقات الدوليةنايأل بن نبارو  1-
 .14ص مرج  سابلو. االتجاهات النظرية في تحليل العالقات الدولية امر مصباحو  2-
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هاا ا  "روينسااي راياات "و عالااوالعامااة فااي العالقااات الدوليااة  و ىوفااي تعريفااه للنظريااة الرباار    
 :1ن تجم   ددا من الصفات أنظرية بال
 .انو العالقات الدولية )الامولية( ن تاعي النظرية جمي  جو  -1
 .اإلمرانوقليلة قدر   ن يعبر  نبا بفرضيات  امة ترون واضحة ودقيقة -2
 .جزا من النظرية م  بقية األجزاا  ن يتسل رل -3
يمرااان االساااتمرار مااان خاللاااه فاااي تعويرهاااا وجعلباااا مالتماااة  إعاااار ن توضااا  النظرياااة فاااي  -4

 للعصر.  
 .قومية ال  ن ترون انعراسا لوجبة نظر ولي ن تعبر  ن الواق  الدو  -5
حرااا   وضاا    ا قااادرين  لاانااالجوانااو وتجعل األقاال فااي بعااي   لاا  ن تمرننااا ماان التنباا  -6

 .قيمية
ا  يو لراال هاااغة نظريااة تسااتجيماان الصااعوبة بمرااانو صاا هيعااود للقااول بأناا "راياات"غياار  ن    

 .الاروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 28-27ص ص .رتي و روبرت بالستاراألو مرج  سابلجيمس دو  - 1
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   :: النظريات المفسرة للعالقات الدوليةالمطلب الثاني
  : النظرية المثالية -أوال
ي السياساة ليادل  لا  معنياين مصعلح مثاالي فا : يستخد يلي ورد في موسو ة السياسة ما   
 :ينضمتناق
   .تحقيقه إل عد   الواقعية فيما يعمح بلوصأل رجل سياسي  معنى سلبي: -
   1.سلوره ال ي يحرره و يوجه األ ل للداللة  ل  الفررة  و المثل  :معنى ايجابي -

دراسااة وتحلياال الظااواهر   بتباات التاايتعااد المدرسااة المثاليااة ماان بااين الماادارس الرالساايرية      
نماا رماا و ليس رما هي موجودة فاي الواقا  الادولي المعااالدولية  انعالقاا ويجاو  ن تراون و وا 
 2.مرغوو وليس النظا  الدولي القات ظا  الدولي اليرها للنمن تفس

فااي غمااارة  األولاا المدرسااة المثاليااة فاااي العالقااات الدوليااة بعااد الحااارو العالميااة  تلقااد ناااأ   
أن باا ناااس ونتيجااة ازدياااد الاااعور الاااعبيسياسااة الدوليااة وجعلبااا فااي متناااول ماادارك التبساايع ال

االتفاقيااات الدوليااة الساارية وسياسااات هااي  األساساايةو ن مساابباتبا  والحاارو قااد عالاات الجمياا 
دريس بتا ياألرااديمويبات  التياار المثاالي فاي الحقال  .بعي الدول والتحالفاات التاي رانات تعقاد

قامااة تنظااي   ةالمنظمااات الدوليااة بايااالقااانون الاادولي و  للعااال    فضاالالقضاااا  لاا  النزا ااات وا 
   3.و ود   تعوير التفاه  الدوليالسل   هداألوخدمة 

او القاااانون الااادولي والمنظماااات الدولياااة مثااال بااارز مفراااري المدرساااة المثالياااة رت ااا وراااان مااان    
سااااااهمت رتاباااااات المفرااااار وقاااااد  ... "فانوياااااك زلر تااااااا"و  "ايفلتاااااون رالياااااد"و  "جااااايمس برايلاااااي"

ر ماان المفاااهي  والمبااادئ  ااار فااي بلااورة الرثياا التاساا   فااي القاارن "جيرمااي بنتبااا "البريعاااني 
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ربر درجاة مان  إ عاا " بأنهالخير  "با نتب"العقالنية  رأل  األخالقيةو وضمن مفبو   المثالية
  1". دد من الناس ألربرالسيادة 

يجاابي اإلو الما ثر  ادرين األواتال والرمازمان المبا ن"يلسو  وودرو" رييمر ولقد ران الرتيس األ   
األربعااة  والاا ي يحتااوي  لاا  مبادتااه 1916لعااا   إ النااهيعتباار  إ  وللظبااور المدرسااة المثاليااة

و اااد  التااادخل فاااي الاااا ون الداخلياااة  وونبااا  الحاااروو وورلباااا تصاااو فاااي قالاااو الساااال -  اااار
قامة  صبة  وللدول  األخالقياةد اوة صاريحة ال تمااد النظارة  -تاترك فيبا دول العاال  م لألوا 

 د اااواقاا  ملمااوس  إلاا  األماا ولتحويال  صاابة  .الدوليااة ماان خااالل المدرسااة المثاليااة  للعالقاات
النظاار فااي المااارو  الاا ي تماات الموافقااة  ةتاااريل لجنااة  امااة باياا إلاا دول الحلفاااا   "ويلساون"

   1919.2 ليه  ا 
 :  هي  ساسيةثالثة معايير ل   المثاليون القضايا الدولية من خاليعال   

   .العالمية –التفا ل  – األخالقيات -      
الدولياة ماان وجباة نظار النظرياة المثالياة تات  مان خااالل  األزمااتن معالجاة إوبنااا  لا   لاك فا

       :التالية األعر
 محاال   التااي تحاال  والمتحاادة حاليااا  األماا سااابقا وهيتااة  األماا الم سسااات الدوليااة مثاال  صاابة  - 
  . ند النظرية الواقعية ردات نظا  توازن القوى والفوضوية..مف
القانونياة والسياساية مان  قبيال  األدواتوالسال  الادوليين هاي  األمانالمحافظة  لا    دوات -و

 ال . ... والمفاوضةالقضاا والتحري  الدوليين والوساعة 
 ملياااة   ن لااا  ا تباااار هاااي ناااز  الساااالح  ىاألخااار والسااال  الااادوليين  األمااان داة اساااتقرار  -ج 
 3 .والسل  الدوليين األمنتبديدا خعيرا لقضية  اال نحوى التسلح تعتبر في حد  اتببالس
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و مااان ماااا يفااارقب    هااا يجمااا  الباااار  ن ماااأوالساامة المررزياااة فاااي المثالياااة هاااي اال تقااااد بااا     
( التاااي المجمو اااة المحلياااة   وويااارفي المثااااليون الحجااا  الجما ياااة )المرترااازة  لااا  المجتمااا  

افعااوا  اان دبالنسابة للبااار وبادال ماان  لاكو  األخالقيااةدر القااي  صاالدولااة نفسابا هااي م  نل و تقا
         .النظااا  الاادولي إصااالح إلاا حااول الحاجااة  األفاارادتثقيااأل  إلاا سااعوا و بوليتينية رساامو   خالقيااات

  "زيمااونلفريااد  "رااان  وسياسااية راناات حررااة فرريااة مثلمااا بين حررااة ر وراناات مثاليااة مااابين الحاا
للاااد وة مااان اجااال العالقااااات  منصاااة"ررسااايه التعليماااي فاااي جامعااااة اروسااافورد   نماااثال يعتبااار 

 1".الدولية
 جااون"و "ريتاااارد روياادل"و   "نعاايمانوياال راا"نجاد  المثاليااةمفرااري المدرسااة   هاا ومان بااين     
   ... "الفريد زيمون"و "نومان انجل"و  "سونبهو 
 اهاا  الاا ين وضااعو  واقعيااون  نباا  ااد ااو يرااون ماان  ن ه  فااي هاا ا الحالااة دولاايس ماان الماا   

 .تينيحقبة مابين الحربين العالم في التي سادت الليبراليةلوصأل الفررة  المثاليةمصعلح 
الديمقراعياااة البرلمانياااة  آلياااات  ن   المثااااليين بالتقاااد  وراااانوا يااارونمااان جمياااآوباااارل  اااا     

  همياة البا ا السابو ررساو  والدولياة ماسايةالدبلو فاي  ها  إرسااوالنقا  تحات حرا  القاانون يمران 
  2.ولتقوية القانون الدولي األم ربرى لعصبة 

المثاااليين ماا  انبيااار  صاابة  و فرااارلقااد ساااات ساامعة المثاليااة و لراان  لااك لاا  يااد  عااويال    
 دىها ا العصابة مجارد منتا  صابحتو بعادما 1939 الثانياة  اا  واندال  الحرو العالمية األم 

 .الفترةفي تلك   يعرس المصالح القومية المتنافسة بين القوى العظم
ليقضااي  لاا   "رااار .اتاا  .آيالماررسااي "جاااا انتقاااد البريعاااني  ووماان وجبااة نظاار فرريااة   

قاال  (1939 إلا  1919يقصاد )السنين العاارين   زمةوفي نصه الابير " .مصداقية المثالية
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ة فقااع فااي حقاال دراسااي عااراناات متوقنفب  عوباااويين( )الاا ين صااتعلعااات المثاااليين  إن" :رااارل
 1  داها.  ل  رل ما يفي التايير ومستوجبات الحاضر تاعبة غحيث الر و جديد 
الفرر الليبرالي المثالي في العالقات الدولية اليو  يحظ  بقباول   نورغ   لك فان المالحظ    
ثين يراجعاااون ددا مااان البااااح ااا  نربااار مااان ماااا راااان  لياااه خاااالل مرحلاااة الحااارو البااااردةو رماااا  

القاتمااة فااي الفراار المثااالي فااي العااارينيات والثالثينيااات ماان القاارن  ةليديااالتقبعضااا ماان الحرمااة 
 .الماضي

    :واقعيةالنظرية ال -ثانيا
جاا ور النظريااة الواقعيااة فااي تحلياال العالقااات الدوليااة تماات فااي رتابااات   ن لاا  الاارغ  ماان    

ز وبوتومااااس هااا بميرياااافليلخاااامس قبااال المااايالد مااارورا رن امااان القااا ابتاااداا  القااادام المفرااارين
  واخاارفااي  إالصاافة الماانب  النظااري لدراسااة العالقااات الدوليااة  تأخاا  لاا   نبااا إال باارومااارس في
فااايب   األاااابرومااان د اتباااا الباااارزين و  ونياااات مااان القااارن العاااارينيربعوبداياااة األ الثالثيناااات

جااوهر السياسااة الدوليااة يقااو   ن  "األماا ة بااين السياساا"فااي رتابااه   راادالاا ي  "انتوغااهااانس مور "
  2".فررة القوة"و "فررة المصلحة"هما   ساسيين ل  ررنين 

 األهااداأل إحاادىالسياسااة الدوليااة هااي   هااداأل  ن "غااانتوهااانس مور "ياارى  عاااراإلوفااي هاا ا    
 3:اةتية الثالثة

 .سياسة الحفاظ  ل  الوض  القات   ي :الحفاظ  ل  القوة -1
   .امبريالية توسعيةسياسة   ي: قوةزيادة ال  -2
   .تحقيل البيبة سياسة  ي :القوة إظبار -3

 :مبادئ الواقعية الستة وهي  -السابل ال رر –في رتابه  "نتوامورغ"  وردوقد       
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تحرمبااا قااوانين موضااو ية ترماان جاا ورها  والسياسااة رااالمجتم   نتعتقااد الواقعيااة السياسااية  -1
  .في عبيعة النفس البارية

التي تسا د الواقعية السياساية فاي اال عريقباا  بار مجاال  األساسية اإلرااديةالعريقة  إن  -2
  .السياسة الدولية هي مفبو  المصلحة ال ي يحدد حسو القوة

للمصلحة المحدد بحسو القوة هو مفباو  موضاو ي  األساسيمفبومبا   نتري الواقعية فت -3
  .وصالح بصورة ااملة

وفاااي الوقااات الااا ي  األخالقياااة للفعااال السياساااي... األهمياااةية تعاااي وتفبااا  الواقعياااة السياسااا -4
يحاال  و فإنااه ال خالقاايمبااد   نيتمتاا  فيااه الفاارد بااالحل األخالقااي فااي التضااحية بنفسااه دفا ااا  اا

 للدولة  ن تد  الراد  األخالقي يحول دون الفعل السياسي الناجح.
يااااة ألمااااة بعينبااااا وفاااال الاااااروع تاااارفي الواقعيااااة السياسااااية  ن تحاااادد العموحااااات األخالق -5

تخض  لقانون  خالقي اياو واإلد ااا  األم والمعرفة بأن تلك  األخالقية التي تحر  العال ...
هااو ااار فااي العالقااات بااين األماا  ااايا مختلااأل تمامااا... إنااه  هااو خياار ومااا الجاااز  بمعرفااة مااا

مااان و خالقااايو ي ساااينق نا مااان اإلفاااراع األ حة المحااادد بحساااو القاااوة الااابالضااابع مفباااو  المصااال
 .-رما يقولون-الحماقة السياسية

 :و تمامااا مثلمااا يحااافظ راال ماانالمحاايع السياسااي اسااتقالليةيحااافظ الااواقعي السياسااي  لاا   -6
 1 .مجاله األساسي استقاللية ل   األخاللوالمحاميو و ال   واالقتصاد ال  

ي  صاايلة الخلاال الاالقااد جاااات المدرسااة الواقعيااة راارد فعاال  لاا  المدرسااة المثاليااة وهااي ح    
إلياااه  تاااد و و لااا  خاااالأل ماااا وفاااي الثالثينياااات مااان القااارن العاااارين صااااو العالقاااات الدولياااة 

 رماا هاي  ا العالقاات تسير  ليه ها مالحظة ما إل فالمدرسة الواقعية تد وا  والمدرسة المثالية
 في الواق .

                                                 

. تر: محي الدين حميدي. دمال:دار الارقد للعبا ة والنارو  الدولية أساسيات العالقاتبيترست  وجوانيتا إلياسو 1- 
 .70و ص2016



 نظري     المبحث األول: مبحث                                  فصل نظري مفاهيمي     الفصل األول:

 

 
29 

أل األماا  وياااددون ياارفي الواقعيااون مقااوالت المثاااليين بوجااود تناساال فااي المصااالح بااين مختلاا 
 1 .الحرو إل الدول تتضارو مصالحبا وتدخل في صرا  يقود   ن ل  
ميادان للصارا  المساتمر   نبااالمجتم  الادولي والعالقاات الدولياة  لا   إل تنظر الواقعية      

بااي النظار  ان  إساتراتيجيتبابالريفية التاي تمليباا مصاالحبا  و  استااللبانحو زيادة القوة و 
هاو  حاد الوسااتل تاوازن القاوى   نو ويعتبارون األخارىت التي تترربا في مصالح الادول التأثيرا

و إ   ناادما تتساااوى القااوى بااين مجمو ااة ماان الاادول يرااون ماان المتعاا ر المجااالهاا ا البامااة فااي 
 2.البيمنة إل  ل  إحداها  ن تسع  

 لحااروو والنزا اااتو فبااو رمااا يقولااون يعلمنااا  ن اامااةهاقعيااون يععااون للتاااري  مرانااة والو     
مقترحات السال  الدات  فبي فلسفات ال نجد لبا  ثارا فاي   ماو هي القا دة في العالقات الدولية

و وهاا ا عبيعاة اإلنسااانية مبنياة  لا  الخعاأبالحسابان راون ال  تأخااواقا  التااري و وتفاال فاي  ن 
محاااااافظين  رسااااابب  صااااافة الاز  مااااان جاااااانبب  إزاا العالقاااااات الدولياااااة حاااااالموقاااااأل المتاااااادد وال

 3.المتااتمين
فلسافية باين المثااليين  فضال مان بحاث جواناو الخاالأل ال "اليات راارد هإدوار " يمرن ا تبار   

فباااو يااارى  ن األزماااات الدولياااة المعاصااارة تحمااال فاااي عياتباااا الداللاااة الرافياااة  لااا   ووالاااواقعيين
وميةو ولرنه ينتقد راال في المصالح الق التحليل المثالي المستند لمبد  التناسل  و التناغ  انبيار
وفااي الوقاات  واألول ينظاار للتاااري  نظاارة تاااا مية ن   ساااس لاا   وهبين الااواقعي والمثااالي الماا

لصان  القرار يبال  خصومب  في التأريد  ل  ضارورة  االختيارال ي يبال  المثاليون في حرية 
 4 .التعلية  و السببية وينزلقون نحو ارل من  ارال الحتمية
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 المثاليةالواقعية في مواجهة  :01جدول رقم 
مجيييييييييييييييييياالت 

 المحاورة
 الواقعية المثالية

باااااا رة الترريااااااز 
 واالهتما 

 واإلرادة الحرة االختيارحرية 
النساااااااااااااااااااااااااابية الثابتااااااااااااااااااااااااااة 

fixedcausality 

 التاري 
تتجاهاااااااااال دروس التاااااااااااري  وتوجااااااااااه 

 نحو مستقبل  فضل اهتمامبا
تعتماااااااااااد  لااااااااااا  التااااااااااااري  

 رمخبر ألبحاثبا

النظرياااااااااااااااااااااااااااااااة 
 سيةالسيا

 معيار للممارسة السياسية
وصاااااااااااااااااااأل وتصااااااااااااااااااانيأل 

 للممارسة السياسية

القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  
 والمعايير

تجعلباااااااااااا مساااااااااااتقلة  ااااااااااان التاااااااااااأثير 
الثقاااااااااافي والسياساااااااااي  االجتماااااااااا يو
 للبيتة الدولية

تجعلباااااا مندمجاااااة وتتاااااأثر 
 ا الثالوث البيتي بب

 الدولة المنظمات الدولية القانون الدولي وحدة التحليل

الصاااااارا  ماااااان 
  جل القوة

ظاااااهرة غياااار عبيعيااااة فااااي المجتماااا  
 الباري

ساامة عبيعيااة وداتمااة فااي 
 العالقات الدولية

 المنب 
مثاااااليو يعتمااااد  لاااا  مااااا  –فلساااافي 

 يجو  ن يرون
واقعي يعتمد  لا  - لمي

 هو موجود قا دة ما

 البدأل
حروماااااااااة  المياااااااااة وفااااااااال نظاااااااااا     

 المصالح انسجا جما ي و 
تعظااااي  القااااوة وفاااال نظااااا  

 توازن القوة

التفسيييرية  االتجاهيياتالتنظييير فييي العالقييات الدولييية بيييا  و بااد الناصاار جناادلي :المصييدر
 .134ص  و2007 ودار الخلدونية :الجزاتر .والنظريات التكوينية
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   :: المنهج السلوكي في تفسير العالقات الدوليةاثالث
    :النظرية السلوكية -1
وتبلااورت بااارل  والعااارينتصااأل الخمسااينيات ماان القاارن ناااأت المدرسااة الساالورية فااي من   

و د نظرياااااة تحليلياااااة تفسااااايرية وتنب ياااااةوهااااادفت السااااالورية إلااااا  إيجاااااا  ساساااااي فاااااي الساااااتينيات و
تقاااو  بمجملباااا  لااا  القيااااس الرماااي  ووا اااد ومنااااه  بحثياااة  لمياااة ومقارناااة لااا  ق با تمادهاااا

وقااد  وتحاات لواتبااا  اادد ربياار ماان الباااحثيننااتظ  او و ات الواقعيااة فااي العالقااات الدوليااةللمتاياار 
إبعاااد العلااو  السياسااية  اان القااانون والفلساافة والتاااري  والتوجااه ببااا نحااو  إلاا تمثلاات فااي السااعي 

 1 .الجوانو النظرية المنبجية للعل 
  فرااراا المدرسة قبل  ن ينقلاو  ليباا ويعلال  ه ي حد  برز منظر  - "ايستون ديفيد"يقول     

 .وتفسيرية وليست معيارية واصةة  امة وليست خإن ه ا النظرية هي تحليلي: -جديدة
يس  لاا  الوحاادات السياسااية الدراسااة  لاا  الفاارد ولاا تنصااو    نن فحااوى الماانب  الساالوري إ    

ايساتون إن قصاد الباحاث مان إتبا اه المانب  السالوري هاو  ن يبحاث  فرما يقاول ديفياد والربيرة
لب  رماا نعارفب  فاي وتحيازاتب  ومياو  ونظاا  السياساي راأفراد لبا  مااا ره في المساهمين فاي ال

واألفعال المتبادلاة لألفاراد و رل األفعال "فإنه  ن  بالمفبو   "ديفيد ترومان" ما  .الحياة اليومية
 2  ".والجما ات المااررة في ممارسة السلعة

 االجتماااااا ي لااااا  الااااانفس السياساااااي و لااااا  الااااانفس  اساااااتخدا يقاااااو  المااااانب  السااااالوري  لااااا     
 االجتما ياااةتفبااا  العوامااال التااي تحااايع باااالتايير فاااي الترارياااو  فاااي االجتما ياااةواألنتروبولوجيااا 

 رمااااا تخااااد  هاااا ا العلااااو  فااااي تحلياااال وهاااا ا التايياااار  لاااا  قوتبااااا السياسااااية وانعراسااااات وللاااادول
ماان  اتجاهاتباااوالثقافيااة التااي تااتحر  فااي ساالوك الجما ااات وتحديااد  واالنفعاليااةالماا ثرات البيتيااة 

 .مواقأل السياسة الخارجية

                                                 

 . 62ص  .إياد  لي الباامي و مرج  سابل  -1
 .242هبة اهلل  حمد خميس بسيوني و مرج  سابل . ص 2- 
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والتراماال بااين الرثياار ماان العواماال  االرتباااعلماانب  الساالوري محاولااة لتحقياال مبااد  عااد ايو      
التااي تاا ثر فااي المنااا  الاادولي وفااي دوافاا  الاادول وفااي اتجاهااات الز امااات السياسااية المساا ولة 

 1.ال فيبا ...
 ديفياااد"يااارى رماااا وبصااافة  اماااة يقاااو  تحليااال  نصاااار النظرياااة السااالورية  لااا  خمساااة قضاااايا   
 2:يوه "يستونا
 لا  الناااعات  واالقتصاادية والثقافياة ... االجتما ياةالتوس  في دراسة تاأثير الناااعات  -1

 .من النااعات اإلنسانية بصفة  امةالسياسية رجزا 
فاي اارل  االنتظاا ا  ويتجلا  ها واإلنساني الخاض  للتحليال السالوريظا  في النااع تناال -2

 التوق  باأنه.و  ياسي بلقوانين  لمية قادرة ليس فقع  ل  فب  الواق  الس
 يفتااري الساالوريون الفصاال بااين القااي  واألحااداث  لاا   ساااس  ن القااي  تقاا  فااي إعااار مااا -3

هااو راااتن بالفعاال فااي  ااال   تقاا  فااي إعااار مااا حااداثواأل ويرااون  ليااه  ااال  السياسااة  نيجااو 
  ة واألحراااا  يااا ا المنعااال يفاااري  لااا  الباحاااث التحااارر مااان رااال اال تباااارات القيموهااا .السياساااة

 .بقة  ند معالجة الظواهر السياسيةلمسا
 لاا   واتااه الراااأل  اان الحقاااتل ل ناايي يع و والااتالساالوريون  لاا  فراارة العلاا  البحاا ي رااد -4

التااي يراااأل  نبااا لحاال  البحتااةهاا ا الحقاااتل  السااتاالل نااه وحاادا الاا ي يااوفر األساااس  ا تبااار
 المارالت فيما بعد.

 ألنباا ك لاا يمااثالن معااا وحاادة التحلياال و ياارى  نصااار النظريااة الساالورية  ن الفاارد والجما ااة  -5
لايس بعيادا  -ي هو جوهر النااعات السياساية وال-يفترضون  ن جوهر السياسة في اإلنسان 

  ن الجما ة روحدة للتحليل.
 

                                                 

 .243، ص هبة هللا أحمد خميس بسيوني ، مرجع سابق -1

 .287-286ص مرجع سابق،.  االتجاهات النظرية في تحليل العالقات الدوليةعامر مصباح ،  2
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حاول مساألة حيااد  المثااليينفي موضاو  القاي  فقاد ثاار جادل ربيار باين السالوريين وباين   ما   
فاالقي  والحقااتل  وريبايالتج التفسايرر السلوريين يختلأل  ن القي  فالتقيي  الخلقي من وجبة نظ

 و  وويجاو دراساتبما فاي حالاة منفصاالة  وويجاو  ن يظبارا متميازين تحليليااا واايتين منفصالين
ويجو إخضاا  القاي  للتحليال العلماي  و واألخرىمجتمعة م  ضرورة  د  الخلع بين إحداهما 

ا المانب   ة هاا اوبمعن  آخر يعتقد د .لتصويتلوك السياسي رما في حالة ابقدر ما تحدد الس
 ال  ن  ل  السياسة يعتبر دراسة  لمية للسياسة في جانببا الوظيفي ويت   ن عرل تجريبياة و

 1.األخالقية  و القة له بالمساتل القيمية 

 النظرية ما بعد السلوكية في تفسير العالقات الدولية: –2
تعراس  ولدراساة العالقاات الدولياة اتجاهااتلورية  ادة ابدت الفترة ماا بعاد المدرساة السا      

عالقااااات الدوليااااة و تاااااعو باااادورها المااااارالت التااااي تواجااااه الدراسااااات السياسااااية  مااااا  تعقااااد ال
 .موضو اتبا

و  واخار الساتينيات مان القارن الماضايوقد ناأت المدرساة ماا بعاد السالورية  ساساا فاي        
وهاي فاي  هاادافبا تمثال  اودة إلاا  المدرساة المثاليااة  وفعال  لاا   فراار المدرساة الساالورية راردة

و البحااث األراااديمي ماان  جاال تعااوير المجتماا   االجتما يااةماان حيااث ضاارورة توظيااأل العلااو  
 2.ا ات وخدمة  هداأل السال   والعدلالدولي و التالو  ل  النز 

ب و و لا  د اة المدرسة السالورية  نفسا و نصار المدرسة ما بعد السلوريةوران من  برز      
فاااي  "ريتااااارد سااانايدر"الااا ي سااابل  و هااا ا األخيااار"ديفياااد ايساااتون"و  "ريتااااارد سااانايدر" :ر ساااب 

 بعد السلورية" .  سماها بالثورة "ما التيالتمبيد للثورة العلمية المنبجية 
و يرماان فااي محاولتبااا رساار حااواجز الصاامت يةإن  هاا  دور لعبتااه المدرسااة مااا بعااد الساالور    

مدرسااااة الساااالورية و توجيااااه العلااااو  السياسااااية نحااااو معالجااااة و تلبيااااة الحاجااااات  رسااااتبا ال التااااي

                                                 

 .86 ثامر رامل محمد الخزرجي و مرج  سابل . ص1 - 

 . 298إياد  لي البااميو مرج  سابل. ص  2 -
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ايسااتون "  و وفااي هاا ا الصاادد يااد و "ديفياادبااارية فااي فتاارات األزمااات و الحاارووالضاارورية لل
وضا  المعرفاة فاي خدماة سال  الباحثين إل  صيانة قي  الحضارة اإلنسانية و المحافظة  ليباا ب

 1.القي 
الا ي  بار  ناه  ية ما بعد السلورية م  الفرر التقليدي للنظرية السياسايةوب لك تتقاع  النظر   
ماان القاارن العااارين  ناادما ا تباار  ن الباادأل األساسااي  الخمسااينات  واخاارفااي  "ليااو اااتراوس"

 2للبحث السياسي هو الحصول  ل  المعرفة الضرورية لبناا مجتم  العدل و الحل .
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 .مبحث مفاهيمي      
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 القوة الناعمة في العالقات الدولية.      
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 :القوة في العالقات الدولية المطلب األول:
 :مفهوم القوة في العالقات الدولية :أوال
، غيثر ن  القثوة فثي السياسثة ه حول ممارسة القوة و البحثث عناثايدور عالم السياسة كل    

تسثثما السياسثثة  مثثا ا، ولاثث ا فكثيثثر دا مثث  القثثوة فثثي السياسثثة الدا ليثثةالدوليثثة نو ثثق ونقثثل قيثثو 
ث عث  القثوا العظمثا ، فثنح  نتحثدفثي عثدة معثا  لسياسة القوة. و القوة لفظا تستعمالدولية ب

 .و تواز  القوا...الخ اوالقوة الصغر 
لقثد ندا الثثدور الاثثام الث ي تلعبثثه القثثوة فثثي العالقثات الدوليثثة فلثثا نفثو  مدرسثثة فكريثثة تفسثثر 

فثثثكل فدانثثثة  ات ثثث فلثثثا ظاثثثور رد فعثثثل  ندا، كمثثثا قثثثات الدوليثثثة علثثثا  ثثثو  مفاثثثوم القثثثوةالعال
 1.حلول المنظمات الدولية محلااة و سياسة القوة و توقع زوال القو 

عث  دورا هامثا فثي ، فبثالرغم مث  ن  القثوة تلالمتطرفي  غيثر مقنثع االتجاهي م  ه ي   وكال
. و السياسثثة الدوليثثة ال تحثثددها ي األسثثاو وسثثيلة لتحقيثثو قثثيم وطنيثثة، فإناثثا فثثالسياسثثة الدوليثثة

نما تحددها بدرجثة نكبثر القثيم ال التيالقوة  تعتنقاثا هث    تثيتملكاا الدول الم تلفة فحس  ... وا 
القثثثثوة  اعتبثثثثاراتتحكثثثثم سثثثثلوال الثثثثدول ال يقثثثث  عنثثثثد  التثثثثي، ومفاثثثثوم المصثثثثلحة الوطنيثثثثة لالثثثثدو 

 2.وحدها
و عنثدما نتحثدث عث  العالقثات الدوليثة  ،رئيسي في علم السياسة بصثفة عامثة والقوة مفاوم
فثي مسثرا العالقثات  فقثوة الدولثة تحثدد حجثم الثدور الث ي تلعبثه ،اتسثاعاوم يزداد فإ  ه ا المفا

 .الدولية
 ويمك  تعريفاا بأناا:   (وفي العالقات الدولية يقصد بالقوة )القوة الوطنية

                                                 

 . 93، ص1984جدة: تاامة،  ،لقصيبيا. تر: غازي عبد الرحم  العالقات الدولية جوزي  فرانكل، 1
 .94المرجع نفسه. ص  2
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جميددإ كمنانيادهددا الثابدددة والمدحيدد ة بحيددث دددتث  فددي د دد فات  اسدددادامقددد ة الدولددة  لدد  
 سدلبا أوكيجابا)بالقيام بما د يدد  الدولدة مدع أ مدال   األا ىالدول وأشااص النظام الدولي 

   1بلها .أ مال غي  م غوب فيها مع ق   بأي)باالمدناع  ع القيام 
القثثدرة علثثا بسثثط النفثثو  وتغييثثر  :وربمثثا يمكثث  القثثول ن  القثثوة فثثي نبسثثط تعريثث  لاثثا تعنثثي

وثيقثثا  ارتباطثثا ارتبطثثتوالقثثوة كمصثثطلق وفاثثم تجثثدها  فثثي فاثثم وسثثلوال ا. ثثري  . االتجاهثثات
 .لدولثثة القوميثثة الحديثثثة والمعاصثثرةة فلثثا ايلثثبتثثدا  بالقباالتثثاريخ،  بأفثثكال الحكثثم الم تلفثثة عبثثر

، حتثثا لثثو كانثثت هثث   وميثثةالقثثوة لتحقيثثو نهثثدافاا الق المثثتالالونالحثثظ ن  جميثثع الثثدول تسثثعا 
 .هي مجرد البقا األهدا  

المقثثدرة علثثا التثثأثير فثثي سثثلوال الثثدول  :كثث لال يمكثث  تعريثث  القثثوة الوطنيثثة للدولثثة علثثا نناثثا
 ، وبدو  هث ا فقثد تكثو  الدولثة كبيثرة نولدولة الممتلكة لاااأل را بالكيفية التي ت دم نغراض ا
 2.غنية نو عظيمة ولكناا ليست قوية
وكث لال  ،فاثا علثا نناثا القثدرة علثا التثأثيرالث ي عر  "سثينقر"ويتفو مع ه ا التعري  األستا  

األستا  الاندي "ماهندرا كومار" ال ي يعطي للقوة مفاوما مرادفا للتأثير فيعرفاا بأناا القدرة نو 
   3.القابلية للسيطرة علا ا. ري 

 

                                                 

أث  القوة في العالقات الدولية: المدحي ات السياسية المعا  ة في منطقة الش ق محمد النوري،  حامد ب  عبد العزيز 1-
. 29، ص2006. م كرة غير منفورة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة ال رطوم، 1990-1945األوسط 

م   الموقع االلكتروني:  05/04/2017متحصل علياا بتاريخ 
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/12984/%d8%a7%d8%ab%d8%b

1%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9%20%d9%81%d9%89%20%d8%a7%d9

%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d

9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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الموجثثودات  و المصثثادر اسثثت دامفثثي  فيعرفاثثا بأناثثا قابليثثة العثث  دولثثي "سثثتيف  روز "نمثثا 
األحثثداث فثثي النظثثام الثثدولي فثثي  م رجثثاتغيثثر الملموسثثة بواسثثطة التثثأثير علثثا  الملموسثثة و

 1تحسي  قناعاته في ه ا النظام. اتجا 
ويمك  ن  نستنتج م  ه ا التعري  بعض ال صائص الاامة في عالقة التأثر والتأثير بثي  

 :بالفكل ا.تيالالعبي  الدوليي  
 القوة هي الوسيلة التي يتعامل باا الالعبو  بع ام مع بعض. –أوال
    .مكتسبة (بمعنا نناا ) .القوة ليست صفة سياسية طبيعية ولكناا وليدة موارد مادية –ثانيا
القوة هي وسيلة م  نجل تحقيو التأثير علثا الالعبثي  ا. ثري  الث ي  يتنافسثو  مث   –ثالثا

 .هدافام ال اصةيو نتائج مالئمة ألنجل تحق
سثلطة تحتثاإ فلثا للعالقثات الدوليثة ن  القثوة بوصثفاا مث  عائلثة ال "بنغثوي "ورد في قاموو 
    2ويتم عادة التعبير ع  ه   القدرة م  حيث الموارد العسكرية. ،القدرة كفرط الزم
ن  القثثثوة فثثثي العالقثثثات  –والثثث ي نفثثثارت فليثثثه م تلثثث  الدراسثثثات الحديثثثثة –لكثثث  الصثثثحيق 

قوميثة بمفاوماثا الدولية ليست مجرد القثوة العسثكرية فثي نبعادهثا المتعثار  علياثا لكناثا القثوة ال
 ني بم تلثث  عناصثثرها ومكوناتاثثا الماديثثة وغيثثر الماديثثة كالسثثكا  والمثثوارد ،الفثثامل والمتكامثثل

النظثام اتنتثاجي ودرجثثة  ، وكفثثا ةالطبيعيثة والموقثع اتسثتراتيجي، ومسثثتوا التطثور التكنولثوجي
، هثثث ا بات ثثثافة فلثثثا عناصثثثر حيويثثثة ونساسثثثية ن ثثثرا نظثثثام الحكثثثم وكفثثثا ة م سسثثثاته اسثثثتقرار
، والثثثرني السياسثثثية واأليديولوجيثثثة الحاكمثثثة، والدبلوماسثثثية، والدعايثثثة والقثثثوة العسثثثكرية كالزعامثثثة

 . الخ...3العام
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دوليثة لصثالق ننثوا  السثاحة الويمك  ن  نفير فلثا نسثبا  تراجثع دور القثوة العسثكرية علثا 
 1:ن را م  القوة

ا دوليثة كبثرا غيثر القثوة العسثكرية فثي ظثل بثروز قثو  اسثتعمالالتسا ل مث  جثدوا  ثار -1
قثثوا عسثثكرية  انايثثارمثثثل اليابثثا  وبدرجثثة نقثثل نلمانيثثا والصثثي  فثثي مقابثثل  ،عسثثكرية باألسثثاو

القثثثثوة  اسثثثثتعمالكثثثثا  بغيثثثثر  انايثثثثار مثثثثع مالحظثثثثة ن  ة مثثثثثل اتتحثثثثاد السثثثثوفياتي سثثثثابقا )عالميثثثث
 (.العسكرية

 .مراجعة مفاوم األم  التقليدي -2

 .القوة العسكرية است داموالبفرية المتزايدة جرا   االقتصاديةالتكلفة  -3

 .المصادر المتغيرة للقوة -4

 .في السياسة العالميةتغير الفواعل الدولية  -5

 ثانيا:  وامل ومقومات القوة في النظام الدولي:

  النتثائج ، ون  تحصثل علثا القدرة علا التثأثير فثي ا. ثري "القوة بأناا  "نايجوزي  "يعر  
: بثثثثاتكرا  )العصثثثثا(، بالمثثثثال . وي ثثثثي  قثثثثائال: وثمثثثثة ثثثثثالث طثثثثرو لتنجثثثثز هثثثث ا"التثثثثي تريثثثثدها

 2مصطلق القوة الناعمة(. نطلو عليه وهو ماواتقنا  )، نو بالج   ()الجزرة
  علثثا ن  التصثثني  األساسثثي للقثثوة فثثي صثثريلثث  مفكثثري وعلمثثا  السياسثثة المعاويتفثثو نغ

، ويجسثد هث ي  الثوجاي  فقنثا   نو قثوة فكثرا الساحة الدولية يعتمد علثا نناثا فمثا ن  تكثو  قثوة 
القثثوة التثثي  ، وفثثي حثثي  تعنثثي الدبلوماسثثية كافثثة صثثورفاثثومي الدبلوماسثثية واتسثثتراتيجيةللقثثوة م

 ،يثتم الوصثول فلثا مرحلثة اتكثرا  والعنث ت دي فلا تحقيو األهدا  في البيئة الدولية قبثل ن  
 3.لتستكمل اتستراتيجية عملية تحقيو األهدا  متجسدة في صورة العن  واتكرا 

                                                 
القوة الذنية في السياسة الاا جية: د اسة في أدوات السياسة الاا جية اإلي انية سماا عبد الصبور عبد الحي،  - 1

 .39-36، ص ص 2014مصر: دار البفير للثقافة و العلوم،  .2013-2005ادجا  لبناع 
 .09، ص2016؟. تر: محمد فبراهيم عبد اهلل، الرياض: العبيكا  للنفر، األم يني هل انده  الق عجوزي  ناي،  -2
 . 31، ص2015. القاهرة: مطابع األهرام، مفهوم القوة في السياسة الدولية الد الحراري،  -3
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، انطالقثثا مثثث  ومقومثثات القثثوة فثثي المجثثال الثثدولي لقثثد ا تلثث  البثثاحثو  فثثي تحديثثد عوامثثل
، واتمكانيثات مجموعثة مث  العناصثر ، هثل هثي امثتالالفي مفاوم القوة في حد  اتاثا ا تالفام

 نم القدرة علا توظي  ه   العناصر واتمكانيات بعد امتالكاا.
الجغرافيثثثا، السثثثكا ، التقثثثدم  :عوامثثثل القثثثوة فثثثي المجثثثال الثثثدولي فثثثي" مورغثثثانتو هثثثانز"يحثثثدد  

را ن  يثث "ريمثثو  ورو "فثي حثثي   .الصثناعي، الدبلوماسثثية، القثثدرات العسثكرية، الثثروا المعنويثثة
المثثثثثثوارد الطبيعيثثثثثثة، الجثثثثثثي ، العامثثثثثثل د فثثثثثثي: الموقثثثثثثع الجغرافثثثثثثي، عوامثثثثثثل قثثثثثثوة الدولثثثثثثة تتجسثثثثثث

 1.، النظام السياسي والقوة الوطنيةاالجتماعي

 ويمك  لنا ن  نقسم عوامل القوة في مجال العالقات الدولية فلا نوعي : 
 .عوامل مادية وعوامل غير مادية

 :  تتمثل في العوامل المادية  -1
، المسثثثثاحة والفثثثثكل والحثثثثدود المنثثثثال والت ثثثثاريو ،المجثثثثال الجغرافثثثثي: موقثثثثع الدولثثثثة  - ن

 السياسية. 
، نمثثثط التركيثثث  السثثكاني ودرجثثثة التجثثثانو السثثكا : مثثث  حيثثث الكثثثم البفثثثري )العثثددي( -  

 .االجتماعي

 .لظاهرة الصرا  الدوليمحرال  باعتبارها: االقتصاديةاتمكانيات والموارد  -إ
 .والنو  والدورالقدرات واتمكانيات العسكرية: م  حيث الكم  -د
 .م فر حديث  م  م فرات قوة الدولة: وهو التقدم العلمي والتكنولوجي -ثه
 :  العوامل غي  المادية -2
 .للدولة واالجتماعيةوية الثقافية الا - ن

 .م السياسي ودور القيادة السياسيةطبيعة النظا -  

                                                 
1

 . 47، صالسابوالمرجع  ،خالد الحراري -
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 وى: دقدوازع الدة دداسديددس -ثالثا
، ويثرتبط مفاثوم تثواز  المكونات األساسية للنظام الدولياعتبر مفاوم تواز  القوا  م    

 ؛ي  يرتكز علياما ه ا المفاومينساسالقوا كما حدد  "هانو مورغانتو" بعنصري  
ينصثثر  فلثثا وجثثود تعثثادل نو تسثثاوي حسثثابي بثثي  مقثثدرات القثثوة العسثثكرية  :مثثادي األول -

 التي تمتلكاا القوا الدولية نو اتقليمية.
فدراكي:  اص بتوافر فدراال لدا تلال القوا بأهمية وجود  لثال التعثادل، باعتبثار  الثاني و  -

 1الوسيلة المثلا للحفاظ علا األم .
ووفو تصور "مورغانتو" تعتمد القوا الدولية علا قدراتاا ال اتيثة لتحقيثو التثواز  مثع غيرهثا 

العتمثاد علثا الث ات م  القوا، حيثث يثرفض فنفثا  األحثال  كثأداة لتحقيثو التثواز  تيمانثه با
كمبثثدن حثثاكم لتصثثر  تلثثال القثثوا، لكثث  " كنيثثث والتثثز" يقبثثل بتحقيقثثه مثث   ثثالل عناصثثر القثثوة 

فال:"  -كمثا قثال "هارولثد الزويثثل" –فمثا تثواز  القثوا  الدا ليثة و عناصثر القثوة ال ارجيثة معثا.
ثيثثر رد فعثثل مثث  عالقثثات القثثوة، ياثثد  للحفثثاظ علثثا الو ثثع القثثائم ونيثثة محاولثثة لتغييثثر  ت بنثثا   

   2مقاوم باتجا  فعادة تنصيبه".
فلثا ال لثل الموجثود  -المحسثوبي  علثا الثواقعيي   نحثد األكثاديميي-وقد لفت "ستيف  والت" 

فثي مفاثثوم تثثواز  القثوا وحثثاول تصثثويبه، حيثثث يثرد فثثي المفاثثوم الفثائع ن  الثثدول تتثثواز   ثثد 
بقا ها و مصالحاا القومية، بينمثا  القوة التي قد تحوزها بعض الدول األ را بما يادد نمناا و

 في الحقيقة تتواز  الدول  د التاديد ال ي قد تمثله دول ن را وليو بال رورة  د القوة.
"ن  ما ينقص هو عنصر اتدراال و هو م  طبيعة غير مادية، فعلثا  وهو ما يفسر  بقوله:

تحثثثدة األمريكيثثثة  ثثثد سثثبيل المثثثثال مثثثا الثثث ي يثثثدعو بريطانيثثثا فلثثثا ن  تتحثثثال  مثثثع الواليثثثات الم

                                                 

منفورة  ر. م كرة غيبعد الح ب البا دة الدعاوع: فد ة ماالعالقات ال ينية األم ينية بيع الدنافس و ح فاني ،  نجيم  -1
 .26، ص2011، باتثثنة لوم السياسية، جامعة الحاإ ل  ر،مقدمة لنيل فاادة الماجستير في الع
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فيثثرا ، نو كوريثثا الفثثمالية نو العثثراو... حتمثثا لثثيو التثثواز   ثثد القثثوة فلثثو كثثا   لثثال صثثحيحا 
   1لتوازنت  د قوة الواليات المتحدة نفساا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
منفورة . نطروحة غير دطو  الحقل النظ ي للعالقات الدولية: د اسة في المنطلقات و األسسمحمد الطاهر عديلة،  1

 .210،ص2015مقدمة لنيل فاادة الدكتورا  في العلوم السياسية، جامعة الحاإ ل  ر باتنة،
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 :المطلب الثاني: القوة النا مة في العالقات الدولية
 :مفهوم القوة النا مة في العالقات الدولية -أوال

كثيثثثثر مثثثث  البثثثثاحثي  والمفكثثثثري  بثثثثأ  القثثثثوة الصثثثثلبة فثثثثي عالقتاثثثثا  اهنثثثثاال قناعثثثثة كبيثثثثرة لثثثثد
ناجعثثثة فثثثي تحقيثثثو األهثثثدا   لثثثم تعثثثد كلفثثثة و تبقثثثا م   ،بالمقومثثثات العسثثثكرية والزجريثثثة األ ثثثرا

وليثات القثوة الناعمثة التثي تقثوم ، وهو ما يطرا نهمية استح ثار للدول والمصالق اتستراتيجية
دفع والقسثر.. واسثتثمار م تلث  القنثوات الثقافيثة لثعلا اتغرا  والج   واتقنا  بدل اتكثرا  وا

فثثي التثثأثير علثثا صثثناعة الثثرني  .المسثثاعدات التقنيثثة واتنسثثانية..والفنيثثة والروحيثثة والعلميثثة و 
 العام العالمي، والقرارات الدولية.

، مستوا العالقات الدوليثة الناعمة م  المفاهيم الحديثة النفأة نسبيا علايعتبر مفاوم القوة 
حيث ظار بفكل وا ق علا المستوا األكثاديمي  ثالل فتثرة التسثعينات مث  القثر  الما ثي، 

 و لال للتأكيد علا نهمية األدوات غير العسكرية في تحقيو نهدا  السياسية ال ارجية.
هث ا المصثثلق قثائال :" فناثثا القثثدرة  *فيسثور" جوزيثث  نثثاي "ر "القثوة الناعمثثة" البرو   منظ ثثعثر  

القتصثثادي، والعثث  والقاثثر والتاديثثد العسثثكري، وال ثثغط ا امغثثر اتعلثثا الجثث   ال عثث  طريثثو 
وتقديم األموال لفثرا  التأييثد والمثواالة، كمثا كثا  يجثري فثي االسثتراتيجيات  طريو دفع الرفاوا

 .2التقليدية القديمة، بل ع  طريو الجا بية، وجعل ا. ري  يريدو  ما تريد"
القثثثوة  ويقثثثول بثثثأ  القثثثوة الناعمثثثة ليسثثثت فثثثبياه بالتثثثأثير فقثثثط، ف  ن  التثثثأثير قثثثد يرتكثثثز علثثثا

ة، وهثثي نكثثثر مثث  مجثثرد اتقنثثا   نو القثثدرة علثثا االحتمثثال الماليثث الصثثلبة للتاديثثدات والرفثثاوا

                                                 
جوزي  ناي: رئيو مجلو الم ابرات الوطني األمريكي ومساعد وزير الدفا  األمريكي في عاد الرئيو األمريكي)بيل *

كلينتو ( وعميد كلية العلوم الحكومية في جامعة هارفارد، له العديد م  الكتابات في نفار الصح  مثل ، نيويورال تايمز 
الكت  والم لفات ، نبرزها كتا : الطبيعة المتغيرة للقوة األمريكية،   ووافنط  بوست، وول ستريت، وله العديد ني ا م  

 وكتا : القوة الناعمة: وسيلة النجاا في السياسة الدولية

رمي، الرياض: العبيكا ، ي: محمد توفيو البجتر. السياسة الدوليةالقوة النا مة: وسيلة النجاح في جوزي  ناي، -2
 .20ص،2007
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بالحجثثة، ولثثو ن   لثثال جثثز  مناثثا، بثثل هثثي ني ثثا القثثدرة علثثا الجثث  ، والجثث   كثيثثرا مثثا يثث دي 
 فلا ات عا .....

القثثثدرة علثثثا تفثثثكيل تصثثثورات ا. ثثثري ، وترجيحثثثاتام و يثثثاراتام هثثثي  والقثثثوة الناعمثثثة ني ثثثا
 1اسي غير واقعي.يمثال بأ  جدول نعمالام الس ا  لاميحوجداول نعمالام، عبر ات

يسثتبعد مثث  تعريفثه للقثثوة الناعمثة الوسثثائل االقتصثادية والسياسثثية بات ثثافة  "جوزيث  نثثاي"و
 فلا العسكرية.

بأناثثا تلثثال القثثوة التثثي ت كثثد اسثثت دام الوسثثائل الح ثثارية واالقتصثثادية   "كثثاتبي زانثثو"وعرفاثثا 
 2."وزي  ناي"ج والدعاية. فاو في ه ا التعري  قد ن ا  است دام الوسائل التي استبعدها

، بثل قثثد قوبثات نو التاديثد باثا(ة )كمثا فثي حالثة العبثر فقثط صثلبتالقثوة االقتصثادية ال تعو  *
قد تقدم الدولة نمو جا للتنمية جا با للدول األ ثرا، كمثا فثي  تعبر ع  قوة ناعمة ني ا، حيث

 .3حالة اليابا 
لزامثا غيثر مبافثري ن  القثوة الناعمثة  "ميفيل فوكو"يرا  ، وهثي تعتمثد فثي تت ثم  فجبثار وا 

ظاورها علثا القثوة الصثلبة، وتقثوم بأعمثال تعجثز القثوة الصثلبة عث  القيثام باثا، والقثوة الناعمثة 
، بثثل هثثي سثثجل عقلثثي وقيمثثي ياثثد  فلثثا التثثأثير علثثا الثثرني العثثام فثثي ليسثثت دعايثثة سياسثثية
 دا ل الدولة و ارجاا.

ات الدوليثة العالق ةوا   كانت نكثر تركيبا لبني -لر ية جوزي  ناي-نجد ر ية مفاباة تقريبا
فادهثثثا ن  السثثثيطرة الدوليثثثة ال تنفصثثثل بثثثأ  حثثثال مثثث  "، مغنو و  بثثثالتعنثثثد الباحثثثث األلمثثثاني "جثثث

                                                 

 .26المرجع نفسه، ص -1
األزمة اإل هابية  دا ةدوظيف القوة النا مة لدعضيد القوة ال لبة في ك كسد اديجية  ظافر عائض القحطاني، ب مسفر2-

الفلسفة  ا دكتور  الحصول علا فاادة  متطلباتلنيل  استكماال. نطروحة غير منفورة مقدمة في المملنة الع بية السعودية
 25/03/2017. متحصل عليه بتاريخ 08، ص 2010في العلوم األمنية، الرياض: جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، 

 م  الموقع اتلكتروني.

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/d_as_1_2010.pdf 
الجزائر: ديوا  المطبوعات الجامعية،  .؟الح ب النا مة هل دنوع بديال لح وب المسدقبلالم ادمي،  عبد القادر رزيو-3
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وليات الترويض الثقافي والسياسي التي تست دماا القوا الدوليثة الكبثرا  ثد مث  األحوال ع  
 هو ن ع  مناا حظا م  ناحية االقتدار العسكري واالقتصادي...

 ات تنثثثاغم مثثثع  ،  سياسثثثية وثقافيثثثة فثثثي الثثثدول التابعثثثةن ثثثف  وجثثثود  "غالتون"بثثثولثثث ا يقثثثول  
ر مث  يثصار يغني فثي الكث ،مصالق ونولويات المراكز الدولية و ات انسجام مع ر يتاا العامة

 .1األحيا  ع  الح ور العسكري المبافر
القثثثوة الناعمثثثة  "عبثثثد الكثثثريم بكثثثار"تعريثثث  جوزيثثث  نثثثاي، يعثثثر  األسثثثتا  عثثث  ولثثثيو بعيثثثدا 

ومثا يملكثه مث   ،ثقافيثة  ةيثمث  قثوة قيم دولثة... ونع بثه فث ص نو جماعثة متهي ما يت"بقوله: 
 2".نما إ ح ارية تغري ا. ري  بتقليد  واالنج ا  فليه

واتسثثالم د ثثل الكثيثثر مثث  البلثثدا  بسثث  جا بيتثثه ال اتيثثة،  ومثثازال فلثثا اليثثوم نكثثثر األديثثا  
انتفارا في العثالم علثا الثرغم مث  حمثالت التفثويه المسثعورة التثي تفثناا عليثه وسثائل اتعثالم 

 العالمية.
مثث  تعثثاري  للقثثوة الناعمثثة، يكمثث  ن  نسثثتنج نسثثو ونركثثا  القثثوة  وردبنثثا  علثثا مجمثثل مثثا 

 :يفيما يل الناعمة
 تام وتوجيه سلوكام.اتلوي  ثقافو  القدرة علا تفكيل تصورات ومفاهيم ا. ري ، -1
 المنافسي .سوا  لألعدا  نو ، القدرة علا تفكيل جدول األعمال السياسي لآل ري   -2
 صدقيتاا وفرعيتاا بنظر ا. ري . القدرة علا جا بية النمو إ والقيم والسياسات و -3
 م  يتصل نوال ؟ وكي  ؟  – ا. ري القدرة علا فرض فستراتجيات االتصال مع  -4
 .-الفائز اليوم م  تفوز روايته لألحداث-القدرة علا تعميم الروايات وسرد الوقائع -5
 

                                                 

. بيروت: مركز صناعة الفكر للدراسات لقوة ال لبة والقوة النا مةالواليات المدحدة األم ينية بيع ارفيو عبد السالم، -1
 .13، ص 2015، 4واألبحاث، ط 

 .219، ص 2012. دمفو: دار المعراإ، ال حوة اإلسالمية :  حوة مع أجل ال حوةعبد الكريم بكار، 2-



 : مبحث مفاهيميثانيفصل نظري مفاهيمي                                   المبحث الالفصل األول: 

 

 
46 

تركيثا والصثي   :ع  تنامي تأثير القوا الناعمة لعدد م  الثدول مثثل تعدة فاد وهناال تقارير
يرا     ...1وا 
وعلا مستوا السياسة ال ارجية البريطانية وفي سثبيل الحفثاظ علثا قثوة تحركاتاثا العالميثة  

جثثا  الحثثديث عثث  تقويثثة السياسثثة ال ارجيثثة عبثثر قثثوة الدبلوماسثثية والثقافثثة واللغثثة  و  لثثال فثثي 
عنوانه التحالفثات والمصثالق المفثتركة ، لث لال تحثدث وزيثر ال ارجيثة البريطثاني  عصر نصبق

تجاثثثت فا ،المتبثثثادل نسثثثما  بعثثثالم الفثثثبكات فثثثي ظثثثل تحثثثديات االعتمثثثاد مثثثا عثثث  "ويليثثثام هيثثثو"
ة في تعاو  م   الل الم سسات البريطانيالعلا نهمية الفركات و  السياسة البريطانية للتركيز

علثا  اتنفثاووزيثادة تعلثيم والجامعثات البريطانيثة المنتفثرة فثي ال ثارإ ال، والتركيز علا ال ارإ
التثثي  B.B.Cوفثثي  عصثثر االتصثثاالت فثثإ  لبريطانيثثا دورا واسثثعا عبثثر قنثثاة  ،البحثثث العلمثثي
  2.عبر العالم (مليو  180)لغة ويصل عدد مستمعياا نسبوعيا فلا  32ت ا  بحوالي 

المفاثوم لمثا " اال"مثو "براتلثي"، فقثد انتقثد عثدة قثاداتالناعمثة فلثا انت ةوقد تعرض مفاثوم القثو 
جوزيث  "و جادال بأ  عناصر القوة  الناعمثة التثي عر ثاا  ( بابية في الت يل)يتسم به م  

تنثثثاول العناصثثثر كثثثال علثثثا حثثثدة، رغثثثم ن  هثثث   العناصثثثر  هة وننثثث،  اصثثث" غيثثثر وا ثثثحةنثثثاي
   3.يمك  تقسيماا ع اا البعض والمرتبطة بب

التأكيد علا ن  القوة الناعمة ال تعني بثأي حثال ا تفثا   نو تالفثي ندوات القثوة ل لال يج  
، فللقثوة الناعمثثة لحظتاثثا المناسثبة، وهثثي تعمثثل فثثي يعتمثثد  لثثال علثا الموقثث  والسثثياو الصثلبة.

ال كانثت فثيةية واالقتصثاديفطار م  التبادل والتوافو مع ندوات القثوة الصثلبة العسثكر  هث    ، وا 
اعمثثثثة بتغيثثثر وسثثثثائط وندوات التثثثثأثير، لثثثث لال تتغيثثثر القثثثثوة الن ،لل ثثثع  والعجثثثثزالحالثثثة مرادفثثثثة 
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تثأثر بثرنو المثال األ القثي تحوالتاا النوعيثة فثي ظثل تحثوالت مفاثوم المكثا  والجغرافيثا كمثا تو 
  1.ورنو المال الحقيقي والموازنات،  للدولة
 النا مة: ةمدطلبات وش وط القو  -ثانيا

ر الكثيثثثثر مثثثث  األفكثثثثار يثثثثالناعمثثثثة يحتثثثثاإ فلثثثثا وقثثثثت ألنثثثثه يتوقثثثث  علثثثثا تغي ةف  بنثثثثا  القثثثثو  
، ومثثثع يثثثر بعثثثض القثثثواني  والتفثثثريعاتيلثثثال تغيحتثثثاإ فلثثثا جانثثث   و  ،واألعثثثرا  و السثثثلوكيات

   2.فال انه ليو هناال اليوم  يار ن ر نكثر نجاعة ،   امة التكالي  
  ة للدولثة فثي  ثو  بيئثة مناسثبة ف  القوة الناعمة تعمل علا تحقيو نهدا  السياسة ال ارجي

 3وم  تلال المتطلبات والفروط ما يلي:، نجاحا في تحقيو األهدا  تجعلاا نكثر
ووليثثثة الجثثث   تثثثرتبط بالقثثثدرة علثثثا اتقنثثثا  الثثث ي يثثث دي فلثثثا تغييثثثر  القثثثدرة علثثثا الجثثث  : -1

 عمة.اة النتف يالت الفواعل الدولية بعد تد ل الدولة بأدوات القو 
امثتالال حيثث ن   للقوة الصلبة بجان  مصادر القوة الناعمة غيثر ملموسثة:وجود مصادر  -2

 .موارد للقوة الصلبة يعتبر في حد  اته م  وليات الج   واتقنا 
 .والقيم و الثقافات بفتا الطرو والوسائل تسويو األفكار والسياسات -3
 .م  األطرا  والفواعل  المستادفةالمصداقية والثقة  اكتسا  -4
: سثثوا  الن بثثة الحاكمثثة وصثثانعي القثثرار نو مصثثالق وتف ثثيالت الثثدول المسثثتادفة مراعثثاة -5

   .لعموم المواطني  والرني العام
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 :موا د القوة النا مة في العالقات الدولية -ثالثا
ألسثثاو فثثي ثالثثثة مثثوارد نساسثثية ن  القثثوة الناعمثثة لبلثثد مثثا تتركثثز با "جوزيثث  نثثاي" ايثثر    
 1وهي:
 ، وعثة القثيم  والممارسثات فثي الدولثة، وهثي مجمكعنصثر جث   كبيثر لدولثة مثا :الثقافة -1

، يزيثثد  لثثال لثثة مثثا بقثثيم عالميثثة ومصثثالق مفثثتركةتثثرتبط ثقافثثة دو وتعلثثيم، وعنثثدما مثث  ند  وفثث  
 .مع مراعاة السياو  اته اتقنا  بقوة الجا بية و ةم  فمكانية تحقيو النتائج المرغوب

، و ثثثااقة الناعمثثثة لاثثث   الدولثثثة نو توالتثثثي تعثثثزز القثثثو  السياسدددات الحنوميدددة للدولدددة: -2
فالسياسثثات الدا ليثثة وال ارجيثثة التثثي تقثثوم وفثثو نسثثو وطنيثثة  ثثيقة مثثع عثثدم مراعثثاة مصثثالق 

  .ا. ري  تقوض نسو القوة الناعمة
ثثثثل قثثثيم التثثثي تثثثدافع عناثثثا الحكومثثثة بأفثثثكال متعثثثددة سثثثوا  بسثثثلوكاا الثثثدا لي م القددديم: -3

السياسثثات  يفثث فثثي الم سسثثات الدوليثثة للعمثثل مثثع ا. ثثري  نو الديمقراطيثثة وحقثثوو اتنسثثا  نو
ال ارجيثثثثثة بتفثثثثثجيع السثثثثثالم وحقثثثثثوو اتنسثثثثثا ، تثثثثث ثر بفثثثثثكل كبيثثثثثر علثثثثثا صثثثثثياغة تف ثثثثثيالت 

 .ا. ري 
في موارد القثوة الناعمثة حيثث ن  لثه دورا حيويثا فثي زيثادة  ييمك  فهمال البعد الدا ل ال و 

، التثثي تتمثثثل فثثي كفثثا ة يسثثما  بالقثثدرة السياسثثية المحليثثة الدولثثة مثث  تلثثال القثثوة وهثثو مثثا رصثثيد
حركثات الدولثة فثي ال ثارإ مثع تنجازة صنع القثرار والحريثات العامثة ووجثود مسثاندة و فثعبية ل

 2يري وكفا ة في السياسات الحكومية.وجود فستراتجية وا حة  وتفاعل جماه
 "جوزيثثثث  نثثثثاي"كثيثثثثر مثثثث  البثثثثاحثي   باثثثث   العناصثثثثر الثالثثثثثة التثثثثي  كرهثثثثا   موبينمثثثثا سثثثثل    

حثثاول الثبعض األ ثر تعثديل  لثثال مث   ثالل تنثاول م ثثمو  ، كمصثادر ومثوارد للقثوة الناعمثة 
هثونج "فعلثا سثبيل المثثال اعتبثر الباحثث الصثيني  ، القوة الناعمة بفثكل نوسثع ونكثثر تفصثيال

القثيم  : الجا بيثة الثقافيثة،مثا تتركثز فثي  مسثة مثوارد هثيعمثة فنن  مصثادر القثوة النا "مي  هوا
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الصثثثثورة و الثثثثدولي(  االنثثثثدماإالسياسثثثثية، النمثثثثو إ التنمثثثثوي واالقتصثثثثادي، الم سسثثثثات الدوليثثثثة )
 1.الدولية
 :متش ات قياس القوة النا مة للدولة - ابعا
 تتحثدث، فثرات لقيثاو القثوة الناعمثة للدولثةتوصلت دراسة بريطانية فلا و ع مقياو وم   

  2فياا ع   مسة نبعاد للقوة الناعمة للدولة وهي:
قاو  لال عبثر عثدد مث  ، ويلثقافتاا ويقصد باا قدرة الدولة علا دعم ا. ري  الثقافة: -1

 ،ال ثارإجي للدولثة وانتفثار لغثة الدولثة فثي ، واتعثالم  ال ثار الم فرات مثل: التبثادل الطالبثي
 .ال ارجية دات ، والمساهمة في المساعال ارإثقافية التابعة للدولة في والم سسات ال

وعثثدد بعثاتاثثا فثثي ال ثثارإ واللغثثات  الدبلوماسثثية وتقثثاو عبثثر قثثدرة الدولثثة الدبلوماسددية: -2
 .التي يتحدث باا قادة الدولة والدبلوماسية الفعبية للدولة

وجثثثودة التعلثثثيم وعثثثدد الطثثثال   ،المثثثداروو مراكثثثز البحثيثثثة والجامعثثثات عثثثدد ال الدعلددديم: -3
  في الدولة. ن األجا
، والحريثثثات ، والحكثثم الرفثثثيد فثثي الدولثثثةدرجثثة الثقثثثة فثثي الحكومثثثة وفثثثعبيتاا الحنومدددة: -4

   .ومدا ر ا المواطني  ع  نو اعام ،المتاحة
واالسثثثتثمارات األجنبيثثثة للدولثثثة وعالقاتاثثثا االقتصثثثادية ومسثثثتويات  االقد ددداد والعمدددل: -5

  .الففافية والفساد دا ل الدولة
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 :االلكترونيم  الموقع  29/08/2016متحصل علياا بتاريخ  20/10/2013
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 .االقتصادي و الموقع الجغرافي -تركياالمطلب األول: 

 riyetimhuuC( تعاارر رسااميا بالجمهوريااة التركيااةك ابالتركيااة Türkiyeتركيااا ابالتركيااة    
Türkiye الشاارق األوسااحك يحاادها ماا  الشاامال البحاار األسااود و جورجياااك ( هااي دولااة تيااع فااي

م  الشرق أرمينيا و إيرا ك م  الجنوب العراقك سوريا و البحر المتوسح مع حادود بحرياة ماع 
 قبرصك و م  الغرب بحر ايجةك اليونا  و بلغاريا.

 .التعاو  االقتصادي للبحر األسود هي عضو في منظمة

ديميراحياااةك و جمهورياااة دساااتورية ثات تاااراث ثياااافي قااادي ك أصااابحت تركياااا دولاااة علمانياااة     
تركيااا متكاملااة علاام نحااو متزايااد مااع الغاارب ماا  نااالل عضااويتها فااي منظمااات مثاال مجلاا  
أوروباااا و حلاااار شااامال األحلساااايك منظمااااة التعااااو  و التنميااااة االقتصااااديةك منظمااااة األماااا  و 

 الرئيسية في العال ( .  االقتصادياتالتعاو  في أوروبا و في مجموعة العشري  ا

مااع العلاا   2005باادأت تركيااا مفاوضااات العضااوية العاملااة مااع االتحاااد األوروبااي فااي عااا     
 1995ك و فاي عاا  1963أنها كانت عضوًا منتسبًا في الساوق األوروبياة المشاتركة مناث عاا  

 ت  التوصل إلم اتفاق االتحاد الجمركي.

ة وثييةك سياساية و اقتصاادية و صاناعية ماع الشارق و قد عززت تركيا أيضا عالقات ثيافي   
األوساااح و الااادول الناحياااة باللغاااة التركياااة فاااي دسااايا الوساااحم و البلااادا  اإلفرييياااة مااا  ناااالل 
عضاااويتها فاااي منظماااات مثااال مجلااا  تركيااااك اإلدارو المشاااتركة فاااي الفناااو  و الثيافاااة التركياااةك 

 منظمة التعاو  اإلسالمي و منظمة التعاو  االقتصادي.

وساح موقع تركيا علام مفتارق الحارق باي  أوروبااك دسايا و إفرييياا عبار البحار األباي  المت    
ساتراتيجية كبياروك و نظارا لموقعهاا االساتراتيجيك و االقتصاادي و جعل منها بلادًا ثا أهمياة جيو  ا 

 اليوو العسكرية الكبيرو تعتبر تركيا قوو إقليمية كبيرو.

تا   اإلعاال  عا  الجمهورياة التركياة  أي 1922ني حتم عا  كانت تركيا مركزا للحك  العثما   
 علم يد مصحفم كمال أتاتورك. 1923عا  
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 إحصائيات ع  تركيا :(02الجدول رقم )

 التركية الجمهورية للدولة الرسمي االس 

 أنيرو العاصمة

 برلمانية ديميراحية الحكومة

 (2015ا نسمة مليو  78.7 السكا  عدد

 (2015ا مليو  29.7 االسكا ( العاملة اليوى

 (2015ا 31 السكا  عمر متوسح

 التركية الرسمية اللغة

 أردوغا  حيب رجب الرئي 

 يلدري  علي ب  الوزراء رئي 

 مربع متر كيلو .783562.38 المساحة

 شرًقا '50 °32و شماالً  '55 °39 اإلحداثيات

 2 + جرينتش توقيت الزمنية المنحية

 المجاورو البلدا 
ياارا  والعااراق وسااوريا واليونااا  بلغاريااا  وا 

 وجورجيا وأرمينيا وأثربيجا 

 عااااااادد حياااااااث امااااااا  الكبااااااارى الماااااااد 
 السكا (

 أنيااارو نسااامة(ك ملياااو  14.7ا إساااحنبول
 أزمياااااااااااااااااار نساااااااااااااااااامة(ك ماليااااااااااااااااااي  5.3ا
 2.8ا بورصااااااة نساااااامة(ك مالياااااي  4.2ا

 ملياااااااو 2.3ا أنحالياااااااا نسااااااامة(ك ملياااااااو 
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 (2015ا نسمة(

 المناخ
 معتاااااادل صاااااايًفاك جااااااار حااااااار معتاااااادل 

 شتاءً  رحب

 90+ الهاتر رمز

 tr. الدولة ترميز في األعلم النحاق

 هرتز 50 فولتك 220 الكهربائي الجهد

 (TRYا التركية الليرو العملة

 إسحنبول المالي المركز

 المحلي الناتج إجمالي
 اباألساااااعار أمريكاااااي دوالر ملياااااار 861
 (2015 عا  في الحالية

 الناااااااتج إجمااااااالي ماااااا  الفاااااارد حصااااااة
 المحلي

 (2015ا أمريكي دوالر 11,014

 (2015ا أمريكي دوالر مليار 144 الصادرات قيمة

 (2015ا أمريكي دوالر مليار 207 الواردات قيمة

 (2015ا أمريكي دوالر مليار 31.5 السياحة إيرادات

 (2015ا سائح مليو  41.6 السائحي  أعداد

 (2015ا أمريكي دوالر مليار 16.8 المباشرو األجنبية االستثمارات

 األمااااوال رؤو  ثات الشااااركات عاااادد
 األجنبية

 (2015ا 46756
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 التضن  معدل
 المسااااااااتهلك أسااااااااعار امؤشاااااااار 8.53%
2016 - CPI) 

 الكبرى الصادرات أسواق

 المتحااااااااادو المملكاااااااااة %( 9.3ا ألمانياااااااااا
 إيحاليااااااااا %( 5.9ا العااااااااراق %( 7.3ا
 األمريكيااااة المتحاااادو الواليااااات %( 4.8ا
 سويساااااااارا %( 4.1ا فرنسااااااااا %( 4.4ا
 اإلماااارات %( 3.3ا أسااابانيا %( 3.9ا

 إياااااااااااارا  %( 3.3ا المتحاااااااااااادو العربيااااااااااااة
 (2015ا %(2.5ا

 الكبرى الواردات مصادر

 %( 10.3ا ألمانيااااااا %( 12ا الصااااااي 
 المتحاااااااادو الواليااااااااات %( 9.8ا روساااااااايا
 %( 5.1ا إيحالياا %( 5.4ا األمريكية
 الجنوبيااااااااااااة كوريااااااااااااا %( 3.7ا فرنسااااااااااااا

 الهناااااااااااااااااااااد %( 2.9ا إيااااااااااااااااااااارا  ( 3.4ا
 (2015ا %(2.7ا أسبانيا %( 2.7ا

 التجارية االتفاقيات

 االتحاااد مااع الجمركااي االتحاااد اتفاقيااة 
 األوروبي

 ألبانياااااا ماااااع الحااااارو التجاااااارو اتفاقياااااات 
 وكرواتياااااااا وتشااااااايليوالهرسك والبوسااااااانة

  األوروبياة بالرابحاة األعضااء والدول
 والناااااااارويج اسويسااااااارا الحاااااااارو للتجاااااااارو

 ومصاااااااااااار ولينتنشااااااااااااتاي ( وأيساااااااااااالندا
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ساااااارائيل وجورجيااااااا  وكوريااااااا واألرد  وا 
 وماليزيااااااااااااااااااا ومياااااااااااااااااادونيا الجنوبيااااااااااااااااااة
 والمغارب األساود والجبل وموريشيو 
 وتون  والصرب وفلسحي 

 يمي  المرور حركة تدفق

 

 invest in terkey –المصدر.. نبثو ع  تركيا 

http://www.invest.gov.tr/ar-الموقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع االلكتروناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
SA/turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx
http://www.invest.gov.tr/ar-SA/turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx
http://www.invest.gov.tr/ar-SA/turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx
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 1البحريةأطوال حدود تركيا البرية و  :(03الجدول رقم )

 حول الحدود اك ( الدولة 

 268 أرمينيا
 09 أدربيجا 
 240 بلغاريا
 252 جورجيا
 206 اليونا 
 499 إيرا 
 331 العراق
 822 سوريا

 7200 الحدود البحرية
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.بيروت:مركز دراسات الوحدو سوريا وتركيا:الواقع الراهن واحتماالت المستقبلعييل سعيد محفوظ ك  - 1
 .118كص2009العربيةك
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 .المطلب الثاني: األهمية الجيو سياسية لتركيا

     1.ثكر أحد سفراء تركيا في لبنا  "جالل الدي  كارت" أ  تركيا بلد يتميز بما يلي

 مليو  نسمة. 70فتي و حيوي يبلغ عدده أكثر م  شعب  -

 موارد حبيعية غنية. -

 اقتصاد ييع في المرتبة الثامنة عشر م  حيث الحج . -

 تعدد التراث الثيافي و التاريني. -

 جيش مدرب بشكل متميز و يعد ثاني أكبر جيش في حلر شمال األحلسي. -

 كما تشكل تركيا جغرافيا:

 قارتي  في العال  دسيا و أوروبا. جسر حبيعي يربح أه  -

 تيع علم تياحع أوروباك الشرق األوسح و دسيا الوسحم. -

 تيع بي  أوروبا و مصادر الحاقة الغنية للشرق األوسح و بحر قزوي . -

 لها مضايق تربح البحر األسود بالبحر المتوسح. -

دساايويةك دولااة أوروبيااة و ماا  هنااا ياارى األتااراك أ  بلااده  فريااد ماا  نوعااك فااي العااال ك فتركيااا     
بليانية و قوقازيةك شرق أوسحية و بحر متوسحية و م  هنا و باإلضافة إلم اإلرث التااريني 

 فهي البد أ  يكو  لها دور محوري و مركزي إقليميًا و عالميًا.

                                                           

 ككلية الحيوق والعلو  السياسية: المفكر مجلة."تركيا والدور اإلقليمي الجديد في منحية  الشرق األوسح"فتيحة ليتي ك - 1
 . 211.ص2010كمار 05 العدد جامعة محمد نيضر بسكروك
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فاااي منحياااة الشااارق  رئيساااي دبلوماسااايكياااا هاااي العاااب وكاااا  الااارئي  نيكساااو  يعتبااار أ  تر    
ك ويمكنهاااا أ  تلعااااب دورا حبة أكبااار اقتصاااااد باااي  دول المنحيااااةك وهاااي صااااااألوساااح  والنلاااايج

فاي  اإليرانايواألوروبايك وهاي قاادرو علام صاد التغلغال  اإلسالميمحوريا كجسر بي  العالمي  
كاااال ماااا  أوزباكسااااتا  وتركمانسااااتا  وقرغيزيااااا  مالشاااارق األوسااااح والتااااجثير بشااااكل ايجااااابي علاااا

 .1اإليرانيلكي ال تيع ضحية النفوث  وكازانستا 

 :المطلب الثالث: اإلصالحات التركية في عهد حزب العدالة و التنمية

ل حاازب العدالااة و التنميااة عاادو إصااالحات سياسااية و اقتصااادية و ظااليااد عرفاات تركيااا فااي    
 .2اجتماعية 

 السياسية:فمن بين اإلصالحات 

 إلغاء حالة الحوارئ في جنوب تركيا. -

 إعحاء مجال واسع للحريات ميارنة بالماضي. -

 تكري  معايير الديميراحية. -

 احترا  حيوق اإلنسا . -

 تحييد المؤسسة العسكرية االجيش(. -

 تحييد المؤسسة اليضائية االمحكمة الدستورية(. -

 

                                                           

الدراسات التحبييية .الجزائر:مركز 2020مستقبل المكانة االقليميةعام :إيرانعبد الحيك وليد - 1
 .316كص2010واالستشرارك

 –ك"سياسة تركيا النارجية في ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها علم العالقات التركية السعيد سعيدي - 2
 .471ص ك2014جانفي ك10 العدد جامعة محمد نيضر بسكروك ككلية الحيوق والعلو  السياسية: المفكر مجلةالعربية".
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 1أما من الناحية االقتصادية:

زياااادو العمااال فاااي البورصاااة ثالثاااة أضاااعار وتراجاااع دياااو  اليحاااا  العاااا ك وارتفاااا  أجاااور   -
 . %188  إلم 2012إلم  2002العاملي  ما بي  

 .احتل ت شركات المياوالت التركية المرتبة الثانية عالميا بعد الشركات الصينية  -

ار دوالر إلاام ملياا 36  ماا  2013و  2002ارتفعاات الصااادرات التركيااة مااا بااي  عااامي   -
 .مليار دوالر 163

ك أصاابح االقتصاااد التركااي ساااد  اقتصاااد فااي 20بعااد انضااما  تركيااا إلاام مجموعااة جااي   -
اآل  تركياا فاي  2002علم مستوى العال  عاا   26أوروبا .. وبعد أ  كانت تركيا في المرتبة 

 .ااقتصاديا( علم مستوى العال  17المرتبة 

 2007مليااار دوالر وفااي  140 إلااماالسااتثمار األجنبااي المباشاار اآل  فااي تركيااا وصاال   -
 (.مليار دوالر في سنة واحدو ااستثمار أجنبي 22دنل 

فيااد  2014فااي   شااركة أمااا 5600كااا   2002عاادد الشااركات األجنبيااة فااي تركيااا عااا    -
 .ألر شركة 38 إلمالدراسات أ  عدد الشركات األجنبية في تركيا وصل  إحدىأك دت 

وصاال  2014مليااار دوالر وفااي عااا   27كااا  احتياااحي البنااك المركاازي  2002فااي عاا    -
 .مليار دوالر 135 إلماحتياحي البنك المركزي 

حيااث تاا  تسااديد  2013والتاااريا الااثي ال ينساام فااي تاااريا الدولااة التركيااة الحديثااة عااا    -
 23.5لعدالااة والتنميااة فيااد كااا  هنالااك الاديو  التركيااة نااالل النمسااي  ساانة التااي سابيت حكاا  ا
 .سنة فيح 11مليار دوالر ديو  علم تركيا.. ت  تسديدها كاملة نالل 

                                                           
 .473المرجع نفسككص - 1
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ملياااار دوالر عاااا   840إلااام  2002ملياااار دوالر عاااا   230ارتفاااع الااادنل الياااومي مااا    -
2014 . 

دوالر ألار  11 إلامدوالر للفارد فاارتفع  3500الاا   2002أما دنل الفرد فل  يتجاوز عاا   - 
 .2014عا  

 13مليااو  سااائح مياباال  38بلااغ  2014علاام صااعيد السااياحة عاادد ماا  زار تركيااا عااا    -
 .2003مليو  سائح عا  

 إلامووصال مجماو  الجامعاات فاي تركياا   جامعاة جديادو 99عاما فيح ت  بنااء  11 نالل  -
 .جامعة 175

 .محار في تركيا 52 إلمعاما ليصل العدد  11محار نالل  26 إنشاءت    - 

كيلاااو متااار مااا  الحااارق المزدوجاااة فاااي الجمهورياااة  17500سااانة ومااا  ضااام   13ناااالل  -  
كيلو متر ت   تعبيدها نالل الثماني  سنة التاي سابيت حكا  حازب  6100التركية عامة. هنالك 

سانة  80سنة ثالث أضعار ما ت   انجازه باا 13في   العدالة والتنمية. أي أنجز الحزب الحاك 
 .1يما يتعل ق بتعبيد الحرقف

 .مستوصر 1028مستشفمك و 251أنشجت تركيا في الفترو نفسها  -

نشااء  12أثارا تارينياا وأرشافة  3484فاي الفتارو نفساها تا  تارمي   *  ملياو  وثيياة الكترونيااك وا 
 .البوسفور" الثي يربح دسيا بجوروبا تحت مضيق مار ماريمشرو  السكة الحديدية "

 

 
                                                           

 متحصل عليك  ك17/04/2015كترك برس ."اليوو الناعمة التركية في العال  العربي"الفييكك إحسا  - 1
   http://www.turkpress.co/node/7577م  الموقع االلكتروني: 2016 /23/09بتاريا
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 فيد:أما من الناحية االجتماعية و الثقافية 

جامعاة حكومياة  49ماا يياارب  2010لام ا 2002أنشجت الحكومة الحالية في فترو ما بي   -
جامعاةك كماا  102جامعة أهليةك و بثلك ارتفع عدد الجامعات الحكومياة إلام  29إضافة إلم 

 جامعة. 52ارتفع عدد الجامعات األهلية إلم 

التربيااة أكباار ميزانيااة فااي عهااد الحكومااة الحاليااة حيااث فاقاات ميزانيااة وزارو  أصاابحت ميزانيااة -
 الدفا .

 في كل المد . 2010كرست الحكومة نظا  حبيب العائلة عا   -

 .2010مليار ليرو تركية سنة  13,4ارتفعت ميزانية وزارو الصحة إلم  -

 .2010و  2003أثر تاريني ما بي   3484ت  ترمي   -

علاام تحييااق هااثه  نا أ  هناااك عناصاار رئيسااية ساااعدت حاازب العدالااة والتنميااةوفااي تياادير     
 :م  أهمهاك المكاسب 

ك بال الدولة التركية م  ناالل شانص واحاد  بحيث ال تدار دولة ديمقراطية ومؤسساتية -1 
ك ماااا ياااوفر لجمياااع الياااوى تياليااادها الديميراحياااة والتداولياااةمااا  مجموعاااة مؤسساااات مساااتيرو ولهاااا 

 والمدنية فرصة المشاركة والتجثير في الحياو السياسية بكل مستوياتها ..السياسية 

 ك وهااي تسااتند فااي عمليااة إدارتهااا وتسااييرهاتاادير شااؤو  تركيااا المنتلفااة حكومةةة سياسةةية - 2
  حياث إ  هاثه الحكوماة تتشاكل ما  ناالل ماوازي  الياوى لشؤو  تركيا إلم رضا وقبول شاعبي
ك تحظام بيباول أغلبياة الشاعب التركاي الجهة السياسية التايفي مجل  النواب .. وبالتالي فإ  

سااااتراتيجيتها دارو البلااااد وفااااق رؤيتهااااا وا  التااااي  هاااي التااااي يتساااانم لهااااا فرصااااة تشااااكيل الحكومااااة وا 
 ..حصلت علم تفوي  وقبول شعبي
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جابيااااة ومحاااال احتاااارا  وثيااااة ودائمااااا حينمااااا تكااااو  عالقااااة الساااالحة السياسااااية مااااع شااااعبها إي    
ك ياااوفرا  للسااالحة السياساااية قاااوو هائلاااة علااام الصاااعيدي  االنساااجا  والتنااااغ متباااادلي ك فاااإ  هاااثا 

ك التااي اتهااا بعياادا عاا  الكثياار ماا  الهااواج الاادانلي والنااارجي .. لهااثا فهااي تتحاارك فااي نيار 
 ..تفتيد الرضا واليبول الشعبي تعيشها السلحات السياسية التي

تهاااااا ماااااع الحكوماااااات اقي  عالوتساااااعم إلااااام تحسااااا إدارة سياسةةةةةية واقتصةةةةةادية متوازنةةةةةة -3 
إقاماااة رواباااح ونساااج عالقاااات إيجابياااة ماااع الياااوى الشاااعبية  ك كماااا ال تتغافااال أهمياااةوالسااالحات

ك بل تعمال علام زياادو تاجثير قوتهاا لوجية صارنةك تثير هواج  أحديو ك بدو  نزعة أيددنيةوالم
 ..الشعارات واليافحات الديماغوجية الناعمة في الحياو اإلقليمية بعيدا ع 
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 اإلستراتيجي. تركيا... الدور المبحث الثاني:

 .الدور التركي الجديد المطلب األول:

 .نظرية العمق االستراتيجي  المطلب الثاني:

 .اإلستراتيجية التركية تجاه الشرق األوسط  المطلب الثالث:
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 المطلب األول: الدور التركي الجديد.

كانتتتر تركيتتتا حتتتال الحتتترد البتتتاردز ححتتتدن توتتتو ركتتتادى حوتتت  النتتتاتو  بوصتتتف ا ححتتتدن دول    
رد غترد  و كان التوالء لوغالحو   التي تمكن من احتواء الشيوعية  لذلك كانر موضع ثقة ال

لتتوا تركيتتا حلتتط ذو طتتابع عستتكرت  يتماشتتط متتع تطوعتتار النحتتد األتاتوركيتتة الحاكمتتة   التتذين حوو
 حارس تمين لومنطقة الجنوبية الشرقية ألوروبا من حطر التمدد الشيوعي.

حين تحررر تركيا من مواج ار الصراع الجغرافي السياسي لوحرد الباردز بتين الشترق و و    
الغتترد بتتتدتر العمتتل عوتتتط حثبتتار وجودوتتتا  حذ لتتو يعتتتد باإلمكتتان اعتبتتتار تركيتتا بوتتتدا طرفيتتا  فتتتي 

اتيجية الغتتترد  بتتتل دولتتتة مركىيتتتة ل تتتا عمق تتتا اإلستتتتراتيجي و ذلتتتك باالستتتتناد حلتتتط العاقتتتة حستتتتر 
 .ين مستقبل قوت ا و دوروا السياسيالوثيقة ما بين الموقع الجغرافي لودولة و ما ب

تمكنر تركيا منذ مجيء حىد العدالة و التنمية متن االستتفادز متن التحتوالر العميقتة التتي و    
ة السياستتتية الدوليتتتة  و حلتتتط لعتتتد دور وتتتاو عوتتتط المستتتتويين اإلقويمتتتي و طتتترتر عوتتتط الحارطتتت

الدولي و عاد األتراك مع مطوع القرن الحادت و العشرين بقوز كي يطرقتوا تبتواد السياستة فتي 
منطقتتة الشتترق األوستتط و جتتواروو الجغرافتتي  فعموتتوا بكتتل قتتواوو لوحتترو  متتن الوضتتع ال امشتتي 

األطوستي  و حصوصتا  بعتد تن اكتشتفوا تن تو تحموتوا تعبتاء  وحوت لالذت فرضته عوي و التبعية 
كثيتتترز فتتتي ستتتبيل الحفتتتاظ عوتتتط األمتتتن األطوستتتي و الغربتتتي و لتتتو يجنتتتوا بالمقابتتتل ستتتون حرمتتتان 
الغتترد ل تتو متتن اقتستتاو ثمتتار التقتتدو االقتصتتادت و االستتتقرار السياستتي  فمتتا كتتان عوتتي و ستتون 

ة متن دون التحوتي عتن الوج تار األحترن توموس طريق جديد يقود حلط وج ة مشترقية و حستامي
 و الطموح التركي باالنضماو حلط دول االتحاد األوروبي.

عوتتط تن تتا محاولتتة لتقتتديو نمتتوذ  دينتتي  النظتتر لتركيتتا حلتتطيميتتل بعتتم المحووتتين الغتتربيين      
وتراجتع  تياالستوفي  ويترن وتءالء تنته بعتد تفكتك االتحتاد اإليرانتيمعاصر يشتكل بتديا لونمتوذ  

 –حيترانتت –  مشتكوة حلطونفط الحويج تحولر  السوفيتيكدولة عاىلة بين االتحاد  حيرانية توم
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فتتي  اإليرانتتيوعرضتتر كتتل متتن تركيتتا وباكستتتان نفستتي ما كتتدول عاىلتتة الحتمتتال تمتتدد النمتتوذ  
 . 1السوطة

جانبا لوصواد في ظل المبادئ واألسس الجديتدز لوسياستة الحارجيتة مويمكن اعتبار وذا الرتت 
التتتي جتتاء ب تتا حتتىد العدالتتة والتنميتتة فتتي تركيتتا حاصتتة فيمتتا يحتتخ استتتقالية القتترار التتداحوي 

 والحارجي عن كل الضغوطار الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .316وليد عبد الحي  مرجع  سابق .خ - 1
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 .المطلب الثاني:  نظرية العمق االستراتيجي

"العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا و دوروا في الساحة الدولية" وو كتاد متن تتيلي  تحمتد      
يتنتاول وتتذا الكتتاد ستتبل تتيمين األمتتن القتومي التركتتي  .ردتتيس وىراء تركيتا ستتابقا *ود توغوتوداو 
كيفيتتة توظيتت  تركيتتا لموروث تتا التتتاريحي و الجغرافتتي فتتي سياستتت ا الحارجيتتة  حتتاول المءلتت  و 

ذلك ستعيا  منته حلتط استعمال مصطوح "العمق اإلستراتيجي" في تحديد عاقار تركيا الدولية  و 
 د محورت و مءثر دوليا .والباردز و نقو ا حلط ب ححرا  تركيا من دوروا ال امشي تثناء الحرد

 يقع الكتاد في ثاث تبواد:و 

 التاريحي.الباد األول: اإلطار المفاويمي و 

 السياسار المرتبطة بالمناطق الجغرافية.الباد الثاني: اإلستراتيجية المرحوية و 

 قويمية.السياسار اإلالباد الثالث: مجاالر التطبيق  الوسادل اإلستراتيجية و 

  تيضتتا وتتو كتتتاد " العمتتق اإلستتتراتيجي..." لتتيس كتابتتا  تكاديميتتا تو مءلفتتا  فكريتتا فحستتد بتتل و    
تعتتد وتتذه النظريتتة حاصتتة بحتتث طويتتل نظريتتة جديتتدز تضتتا  حلتتط عوتتوو السياستتة المعاصتترز  و 

دولتتة تمتوتتك مقومتتار ن ضتتت ا و دراستتار معمقتتة فتتي عوامتتل الن ضتتة و الريتتادز لكتتل مجتمتتع و و 

                                                           
*

 السياسية العووو قسو تسس.1959 سنة قونيا في ولد.  الدولية والعاقار السياسية العووو في دكتوراه توغوو  داوود تحمد 
 عاو حتط تركيا جامعار من عدد في التدريس تولط. 1993 عاو حتط وترتسه 1990 سنة بماليىيا اإلسامية الجامعة في

 ورديسا لوحكومة رديسا ثو 2009 مات في لوحارجية وىيرا عين. الوىراء رديس مستشارت كبير منصد توليه سنة 2004
 .2015 عاو حتط والتنمية العدالة لحىد منتحبا

 العمق) األش ر وكتابه 1994عاو( اإلسامي والعالو الحضارت التحول) و 1993 عاو( البديوة النماذ ) مءلفاته بين من
 .2002عاو(  العالمية األىمة)و 2001عاو( الدولية الساحة في ودوروا تركيا موقع: االستراتيجي

 و المقارنة السياسية والفوسفة اإلقويمي  والتحويل الدولية  العاقار مجال في: عموه في االحتصاصار متعدد من جا اتبع
 .المقارن الحضارار وتاريخ
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ب ا  بيتتتتد تن متتتتا يميتتتتى وتتتتذا الكتتتتتاد وتتتتو تجتتتتاوىه لؤطتتتتر النظريتتتتة المجتتتتردز  ليصتتتتو  رءيتتتتة شتتتتع
 حستراتيجية تطبيقية شاموة لما يمكن تن تكون عويه مكانة تركيا في الساحة الدولية.

( قتتاو داوود توغوتتو بمادتتة 2009حتتال الستتنة األولتتط متتن توليتته منصتتبه كتتوىير لوحارجيتتة )    
حلتتط البوقتتان   18فتتي الشتترق األوستتط   27من تتا فتتي توروبتتا   28فتتة  ىيتارز حارجيتتة لتتدول محتو

ه رجل تكتاديمي ف تو كتذلك رجتل حلط الواليار المتحدز  ف و حلط جاند كون 08حلط آسيا   09
 .عموي

ورد فتتتي موحتتتق الطبعتتتة العربيتتتة لكتتتتاد " العمتتتق اإلستتتتراتيجي..." بعنتتتوان متتتا بعتتتد العمتتتق      
يوتتي: )شتترعر تركيتتا متتع بدايتتة العقتتد  و تحتتر عنتتوان فرعتتي متتا اإلستتتراتيجي  تركيتتا دولتتة مركتتى

الحالي في تطتوير رءيت تا و سياستت ا عوتط نحتو يتواكتد متع المستتجدار فتي القترن الحتادت و 
العشتتترين و بتتتذلر ج تتتدوا إلرستتتاء وتتتذه الرءيتتتة عوتتتط ترضتتتية صتتتوبة  توظتتت  في تتتا موروثات تتتا 

ة مبتادئ حتتط بستت وو االلتتىاوثتالتاريحية و الجغرافيتة التوظيت  األمثتل و يتعتين عوتط تركيتا متن 
    1يتسنوط ل ا تطبيق سياسة حارجية ايجابية و فعوالة:

 التواىن السويو بين الحرية و األمن و الديمقراطية وي تفضل قوز ناعمة تمتوك ا تركيا. -1

تصفير المشكار مع دول الجوار )تت صفر مشاكل( و الرقي ب ذا المبدت و تطتويره حلتط  -2
 اما مع وذه الدول.مرحوة ترحد  تش د تعاونا ش

 التيثير في األقاليو الداحوية و الحارجية لدول الجوار. -3

السياستتتتة الحارجيتتتتة متعتتتتددز األبعتتتتاد  وذلتتتتك باالرتكتتتتاى عوتتتتط تن العاقتتتتار متتتتع الاعبتتتتين  -4
 الدوليين ليسر بديوة عن بعض ا البعم  بل وي متكاموة فيما بين ا.

                                                           
تر:محمد جابر ثوجي وطارق عبد العمق االستراتيجي:موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية.تحمد داوود توغوو  - 1

 .102خ  2011 2 مركى الجىيرز لودراسار ط الجويل الدوحة:
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 دبووماسية بمحتو  تشكال ا.الدبووماسية المتناغمة بمعنط تنشيط ال -5

يجتتد تن تكتتون تركيتتا طرفتتا  فتتاعا و متتءثرا  و لتتيس مجتترد جستتر   تستتوود دبووماستتي جديتتد -6
 بين طرفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلستراتيجي الدور... تركيا: الثاني المبحث                  االستراتيجي العمق..تركيا: الثاني الفصل

 

 
70 

 :المطلب الثالث: اإلستراتيجية التركية تجاه الشرق األوسط

فتتي عتتدز  يبوتتور تحمتتد داوود توغوتتو رءيتتته فتتي اإلستتتراتيجية التركيتتة تجتتاه الشتترق األوستتط     
عناصتتر تمثتتل الحتتد األدنتتط التتاىو تتتوفره متتن تجتتل نجتتاح تركيتتا فتتي انت تتا  حستتتراتيجية ستتويمة 

تبنتي سياستة حارجيتة مرنتة الجيواقتصتادية  و تحيط بالشرق األوستط متن النتاحيتين الجيوثقافيتة و 
قتادرز تحقق التنسيق بين التكتيكار الدبووماسية و العستكرية و التحوتي بم تارز مرحويتة واعيتة و 

جتتاى وتتذه العناصتتر الرديستتية فيمتتا ييمكتتن حعوتتط تقيتتيو تتتيثير المنطقتتة فتتي السياستتار العالميتتة  و 
 يوي:

 تجاوى العوادق السيكولوجية التي تثرر سوبا  عوط االنفتاح الدبووماسي نحو المنطقة. -1

يميتتتة تطتتتوير الموجتتتود من تتتا مثتتتل المراكتتتى البحثيتتتة و المعاوتتتد األكادحقامتتتة بنيتتتة مءسستتتية و  -2
 سيناريووار متعمقة.توفير تصورار و تقييم ا و د و ثلتتابع التطورار اإلقويمية عن ك

 حقامة عاقة سويمة بين التواىنار الدولية و بين السياسة الواقعية اإلقويمية. -3

 طرح مشروعار شاموة لومنطقة بيسروا. -4

 الساو في المنطقة.المبادرز بتشكيل مجاالر المصالح المشتركة التي تعىى  -5

الحيوولة دون تشكل تكتار قومية مضادز تمثل ستاحار تحطتار جيوسياستية و جيوثقافيتة  -6
 ضد الساو في المنطقة.

 الحد من حثارز ردود األفعال من حال تنويع العاقار الثنادية. -7

اإلقويميتتة و تبنتتي مقاربتتة عاليتتة التتتيثير و الفاعويتتة و المبتتادرز فتتي كتتل مجتتاالر المشتتكار  -8
 في مقدمت ا عموية الساو في الشرق األوسط.

 تكثي  االتصاالر و العاقار األفقية التي تعىى من صورز تركيا في المنطقة. -9
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استتعادز ريتادز تركيتا  بتامتاك ىمتاو المبتادرز فتي منتاطق  حلتطيسعط حتىد العدالتة والتنميتة     
ضتتتتارت التتتتتاريحي والثقتتتتافي والح اإلرث حلتتتتطعمق تتتتا االستتتتتراتيجي )الجتتتتوار الجغرافتتتتي( مستتتتتندا 

حافتتتار  صتتاعدز تجتتاوىر حقويميتتتة زوالقتتتوز الناعمتتة لوتتباد  كقتتو   والقتتوز االقتصتتادية المشتتترك 
الشتتتترق األوستتتتط يتتتتا تتجاوتتتتل قضتتتتايا منتتتتاطق تيثيروتتتتا )  ولتتتتو تعتتتتد تركالتتتتتاريخ وحتتتتدود الجغرافيتتتتا

فريقيتتتاوالقوقتتتاى    لتتتو تعتتتد تتبنتتتط الموقتتت  الغربتتتي تن تتتا. كمتتتا  كمتتتا كانتتتر عويتتته الحتتتال ستتتابقا( وا 
  ر لتتدن تركيتتا موقفتتا ودورا مستتتقوينلقتتد بتتا .اإلقويميتتةووج تتة نظتتره فتتي التعامتتل متتع القضتتايا 

مصتتالح ا وقواوتتا وقتتدرات ا الذاتيتتة ورءيت تتا الحاصتتة لطبيعتتة وظيفت تتا ودوروتتا فتتي  حلتتطيستتتندان 
 1.المنطقة

 

  

 

 

                                                           

لمستقبل ا مجلة ".2014-2002"النظاو السياسي التركي في ع د حىد العدالة والتنمية رنا عبد العىيى الحماش  - 1
 .85خ  2016جويوية  449العدد مركى دراسار الوحدز العربية. :بيرور  العربي
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 القوة الناعمة التوجيهية لتركيا. :المبحث األول

 القوة الناعمة التعليمية لتركيا. :المطلب األول

طررررألج األجانررررج ال، فرررر  تركيررررا، مرررر  ر ا أن عرررر   1أظهرررررا تقررررارير عييررررة الت  رررري  ال ررررال       
 22و،طالرج  653ألر  و 49طالج توزعروا مرا برين  178ألف ا و 72الموجو ين ف  تركيا ب غ 

 طالبة ق موا إلى تركيا من كافة بقاع األرض. 543أل  و

وأشارا التقارير إلى أن ارتفاع عر   الطرألج بهرذا الشركل يأ ر  أمرر ا قيافري ا، فبينمرا كران        
ألرر  طالررج فقررط، ارتفرر  عررذا  30، 2011و ين فرر  تركيررا ل ررا  عرر   الطررألج األجانررج الموجرر

 .2016أل  طالج بح ول عا   72ال    إلى أكثر من 

 ولررة  240ووفق ررا لمررا تررور ا التقررارير المررذكورة، فقرر  قرر   الطررألج األجانررج إلررى تركيررا مررن     
ل طرألج إلرى  م ت فة، وبينما احت ا تركمنفتان المرتبرة األولرى مرن حيرث الر ول األكثرر إرفرا   

 تركيا، احت ا أذربيجان المرتبة الثانية.

فضررل الكثيررر  2016 -2015وافررتنا  ا إلررى التقريررر المررذكور، فانررم  ررألل ال ررا  ال رافرر      
 من الطألج األجانج ال رافة ف  م ينة إفطنبول، ت يها إيفك  شهير ومن ث  أنقرة.

ررا قي    افرري ا فرر  افررتقطاج عررذا الكرر  الهايررل وعررن ال وامررل الترر  فرراعما فرر  تحقيررا تركيررا رقم 
ل طررألج الرر وليين فرر  فترررة زمنيررة قصرريرة، أكبرر  موقرر  فرر   ب يررو فرر  تقريرررا  كرر  عرر   الطررألج 
 األجانج ف  تركيا؟  أن ال وامل الت  زا ا من افتقطاج الطألج األجانج لتركيا ع  اآلت :

 

                                                           

من الموق   15/03/2017 :متحصل ع يم بتاريخ ،25/06/2016 ترك برس . ف  تركيا األجانجالطألج " - 1
   http://www.turkpress.co/node/23174:ا لكترون 

http://www.turkpress.co/node/23174
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األجانج، حيث ب أا تركيرا بمرن  : وع  الفبج الرييس ف  زيا ة ع   الطألج المنح التركيةر 
رررا ت  يميرررة وافررر ة وشرررام ة فررر  مط ررر  عرررا   . تشرررمل عرررذا المرررن  2012الطرررألج األجانرررج منح 

تكالي  ال رافرة واققامرة والترنمين الصرح  وراتب را شرهري ا، كمرا أن التفرجيل بهرا ي ر  أمرر ا فرهأل  
 وممكن ا من كل أنحاء ال ال .

عمررة م موفررة ع ررى الصرر ي ين اقق يمرر  والرر ول ، وعررو مررا : تم ررت تركيررا قرروة ناالقوووة الناعمووةررر 
 أفه  ب ورا ف  وجو عا ضمن ر ية ع   من الطألج األجانج ل مفتقبل.

: ق    يحظى ب ض الطألج بمنحة ت  يميرة، ولكرنه  يحظرون بفرصرة التكرالي  قلة التكاليفر 
 المن فضة ل  رافة واققامة ف  ب ض الجام اا والم ن التركية.

: حيرث احت را الكثيرر مرن الجام راا التركيرة المراترج األولرى فر  ترتيرج التعليم العالية جودةر 
الجام اا األكثر جرو ة ع رى الصر ي  ال رالم ، وكانرا جام ترا الشررا األوفرط التقنيرة ومرمررة 

 من ت ت الجام اا.

تفررررروقين تقرررررو  وزارة التربيرررررة والت  ررررري  شرررررهري ا بتنظررررري  مررررر تمراا ت ريفيرررررة بتركيرررررا ل طرررررألج الم   
 األجانج لجذج عقوله  وج  ه  يحبون اققامة ف  تركيا.

ألر  طالرج متفروا مرن  12ناعيت عن من  تركيا الفنوية الت  تقر   لحروال  مرا يقرارج مرن    
م ت رر  أنحرراء ال ررال ، فهرر  ء الطررألج إن لرر  يقيمرروا فرر  تركيررا ويقرر موا لهررا ال رر ماا المباشرررة 

وينتظررررررون قررررر ومها لب ررررر ع  ل قررررر  اتفاقيررررراا فيافرررررية  فررررريذعبون إلرررررى ب ررررر انه  يهتفرررررون بافرررررمها
 واقتصا ية ت    تركيا.
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 القوة الناعمة الثقافية لتركيا. :المطلب الثاني

  صررررا  رافررررة أكا يميررررة، أجراعررررا برررراحثون مررررن مركررررز ال رافرررراا الشرررررقية الترررراب  لجام ررررة    
التركيررة الترر  انتشرررا مرر  را  بانرر يون ل   ررو  الفيافررية واق اريررة فرر  أثينررا، إلررى أن المف فررألا 

والررذ    "قيامررة أرطلرررل"ومنهررا المف فررل المشررهور  -بشرركل كبيررر فرر  الشرررا األوفررط والب قرران،
عرر   جررزء مررن  -ال ثمانيررة ب رر  ذلررت اقمبراطوريررة إلررىيحكرر  تنفرريس ال ولررة التركيررة وتوفرر ها 

 .1القوة الناعمة الت  تفت م ها تركيا لتحفين صورتها بين ش وج المنطقة 

، إن تصر ير المف فرألا التركيرة ي ر ب  بانايوترا كافاثراس وف  تق يمها ل  رافرة قالرا الباحثرة    
جزء من فيافة تركيا ال ارجية حفج مف ولين أتررات، موضرحة أن فيافرة تركيرا فر  تصر ير 
مف فررررألتها ل منطقررررة ال ربيررررة تررررت  ر فرررر  ترجمتهررررا ل  ربيررررة و مرررر  مبررررا   اقفررررأل  بالحيرررراة 

 ما ي ر  بال يمقراطية اقفألمية.   ال صرية، وعو

أما فر  الب قران فران فيافرة تركيرا تقضر  باظهرار تجربرة عثمانيرة ناجحرة، مر  الحفراظ ع رى    
، مضيفة أن  عألمراا نجرا   أر فا كافاثاس ال لة التركية، أ  ترجمة الم ان   ون   ب جة ، 

يرة ل مف فرألا واققبرال ع رى ت  ر  القوة الناعمة تكمن فر  زيرا ة أعر ا  الفريا  والمشراع ة ال ال
 ال لة التركية .

مفررررر ول مركرررررز ال رافررررراا الشررررررقية التررررراب  لجام رررررة بانررررر يون    ريفرررررتوذولوس يالوريرررررذيس    
والم رس ف  قف  ا تصا ا والحضارة، قال لوكالة األناضول لألنباء إن  الفكرة ب أا ضمن 

ا بحث تنثير المف فألا التركية ع رى ع ة مشروعاا بحثية، مثل الربي  ال رب  وغيرا، وأرا 
الرأ  ال ا  ال رالم ، وعرل افرتطاعا عرذا المف فرألا ج رل الشر وج أكثرر مرو ة لتركيرا وقربرا  

  .؟منها
                                                           

أبحاث :موقع ادراك ."قوة ناعمة فاع ة ف  الفيافة ال ارجية التركية :الفينما "جألل  شيج، - 1
 http://idraksy.net/cinema-:من الموق  ا لكترون  19/08/2016،متحصل ع يم بتاريخ 19/07/2016ودراسات.

power-soft/  

http://idraksy.net/cinema-soft-power/
http://idraksy.net/cinema-soft-power/
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واعتبررر يالوريررذيس إن  تررنثير عررذا النرروع مررن المف فررألا ي مررل برربطء و  يظهررر تررنثيرا فررري ا  ، 
ال  ررألل الفررنواا القا مررة فرر  حررال  ون أن يفررتب     حصررول تلييررراا حقيقيررة فرر  عررذا المجرر

 افتمرار عرض ت ت المف فألا ف  ب ض الب  ان .

نتاجا  فر    قناعه  أن ل ى تركيا إرثا وا  وقال إن  المف فألا افتطاعا تليير رأ  اليونانيين وا 
 مجال  الفن والثقافة إضافة إلى وجهها اللرب  .
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 : القوة الناعمة الحكومية لتركيا.لثانيالمبحث ا

 : القوة الناعمة الداخلية لتركيا.المطلب األول

 :1القوة الناعمة الداخلية تتعلق  

عدددددد مددددا أ مات ددددا بدددددور تركيددددا يددددي الحركيددددة الالياالددددية و دددددرة الددددب د علدددد  ت دددداو   –أوال 
، ي ي تمكنت ما االالتمرار يدي خدط التطدور النظام الالياالي( إطاريي ياالية )واختنا ات ا الال

 الديمقراطي عل  الرغم ما الضغوط والمنا شات الداخلية بشأا الالياالة العامة.

التطدددور اال تصدددادف واالنفتدددات علددد  االالدددتثمار والتطدددور الت دددارف والتوالددد  يدددي  –ثانيدددا  
 .  داخلية ومتطلبات النمو اال تماعيبرنامج التنمية ال

نمددددا ، ة والم تمدددد تطددددوير الع  ددددات بدددديا الدولدددد –ثالثددددا  القدددددرة علدددد  ت دددداو  أو احتددددوا   وا 
صدد حاتتغييددرات  انونيددة ودالددتورية  إ ددرار، والن ددات يددي ةلمنا شددات  اال تماعيددة أو االثنيددا  وا 

والضدبط  مرونة أكبدر علد  الفضدا  الالياالدي والحيداة العامدة ، إضفا الياالية وانتخابية ب دف 
 المدني والديمقراطي للقوات الماللحة.

العدالدددة والتنميدددة نموب ددا مقبدددوال لددددة الددددول ا الددد مية حددد    دددتمت تركيدددا يدددي ظدددل حكددم 
 .ر نظرت م لتركياوغيت  والعربية مثتل عنصر  ب  ل م،

أبدددر  الدددمات ندددبا النمدددوب  بحالددد  دراالدددة أعددددنا  مددد  مدددا البددداحثيا بمركددد  مدددا كددداا  
 :"ال  يرة للدراالات بعنواا "تركيا بيا تحديات الداخل ورنانات الخار 

دما  التيار ا ال مي يي العملية  -أوال  .الديمقراطيةالتناو  عل  الاللطة وا 

                                                           
المركز العربي لألبحاث ودراسة :.الدوحةالتغير -االستمرارية :السياسة الخارجية التركيةسعيد محفوظ ، عقيل - 1

 .144،ص2012السياسات،
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الدبف تقدمدت تركيدا باعتبارندا أكبدر ا تصداد يدي الشدرق ا والدط، النموب  اال تصادف -ثانًيا
 يي الو ت البف ال تملك ييت موارد الطا ة عل  العكس ما غالبية الدول العربية.

التوييق بيا المعاصرة وبيا الحفاظ عل  ال ويدة ب دبرنا الثقدايي والدديني والتداريخي  -ثالثا
 يي إطار مقبول دوليا وا  ليميا.

بددديا الحددد   والدولدددة يدددي الم دددال العدددام عبدددر الفصدددل الواضددد  بددديا حددددود  الفصدددل -رابعاااا
 وم ام   ا  الدولة والح   الحاكم.

تكددويا م موعددات الضددغط )اللددوبي( يددي أمريكددا ولدديس باالعتمدداد علدد  شددركات  -خامسااا
 الع  ات العامة موالمية الطاب .

المصددال  الوطنيددة  تحقيددق التددوا ا يددي التعامددل مدد  الواليددات المتحدددة بمددا يحقددق -سادسااا
 واالالتق لية معا.

، إا مددا وصددلت إليددت تركيددا، نددو ًا عددا ن عددات االنب ددار أو النمب ددةونحددا نقددول وبعيددد    
تفاصيلها ومساتوياتها ومتطلباتهااه  اي ح ار  والديمقراطية بكل، نتا  عوامل وأالبا  مركبدة

 .وني التي منحت تركيا الكثير ما عناصر القوة والفرص هالزاوية في  ذه الت ربة

ومددددا أنددددم مبددددادخ الالياالددددة الخار يددددة التركيددددة ال ديدددددة نددددو التددددوا ا الالددددليم بدددديا الحريددددة 
 1وا ما،ونو ما يؤكد باالتمرار عل  أا الديمقراطية ني أيضل  وة ناعمة تمتلك ا تركيا.

 

 

 

                                                           
 .612أحمد داود أوغلو، مرجع سابق.ص - 1
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 يا.: القوة الناعمة الدبلوماسية لتركالمطلب الثاني

 :اإلنسانيةالدبلوماسية 

خددد ل العقدددد الماضدددي، أصدددبحت المالددداعدات الدوليدددة للتنميدددة عنصدددًرا ال غنددد  عندددت مدددا 
عناصددر الالياالددة الخار يددة التركيددة. يبينمددا تتوالدد  تركيددا يددي أنشددطة التعدداوا ا نمددا ي  غرايي ددا 

رواً دددا، بالدددب  ومدددا حيدددث نوعيدددة بدددرامج التنميدددة، ال دددت الياالدددة المالددداعدات النا حدددة لتركيدددا 
االددت ابت ا وتفاعل ددا الالددري  مدد  ا  مددات العالميددة وال ددت انتماًمددا عالمي ددا. لقددد أصددبحت تركيددا 
أكبددر رابدد  مددان  لمالدداعدات التنميددة وأكبددر ثالددث ممددول للمالدداعدات ا نالددانية والمعونددات يددي 

يددي عددام  بلددًدا علدد  أن ددا بلددداا مالددتفيدة مددا المعونددة 131، بتقددديم ا الدددعم لتنميددة 2013عدام 
20121   . 

تعمددل تركيددا منددب الددنوات علدد  ايدد   أنميددة خاصددة للدددور الدبلوماالددي. يقددد تبنددت مف ددوم 
 :، التي تقوم عل  بعديا"ا نالانيةالدبلوماالية "

وبلددك بعددد ت ايددد أنميددة نددبا ال اندد  بالددب  تددديق ال   دديا  العمددل االغدداثي، :البعددد ا ول
 إالدتراتي يةبوصفت حلقة ما  إيريقيايي نبا ال ان  بنشاط يي  اولكن ا تعمل أيض عل  تركيا،

  ،والمصدددال  الالياالدددية واال تصدددادية ا نالدددانيةمتكاملدددة ت دددار القدددارة ، ت مددد  بددديا الدبلوماالدددية 
 وتخدم ندف  يادة التأثير التركي يي الالاحة الدولية.

                                                           
،متحصل عليه  مجلة رؤية تركيةفي تركيا". اإلنمائيوالتعاون  اإلنسانيةالدبلوماسية "جمال الدين هاشمي، - 1

 :من الموقع االلكتروني16/03/2017بتاريخ

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D
-8%B3%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/  

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
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يددي المالددداعدات  الدوليددة والمنظمدداتويقددوم علدد  العمددل مددد  ا مددم المتحدددة  :البعددد الثدداني
وندو مدا يخددم  وتقدديم المبدادرات للحلدول الالياالدية ، ، وتالوية الن اعات ، والوالاطة، ا نالانية

 1ال دف باتت والمتمثل يي تع ي  دور تركيا ومكانت ا الدولية.

لقددددد ن حددددت تركيددددا يددددي تددددأطير معندددد  المالدددداعدات الدوليددددة بطريقددددة تمكن ددددا مددددا ت دددداو  
ك التدددي أنشدددأنا النظدددام العدددالمي للددددول القوميدددة. ال ي نظدددر إلددد  كايدددة، والالددديما تلددد” المالدددايات“

كا ًندا  ولكدا بوصدفت شخًصدا أو” شخص أ نبي يي حا دة للمالداعدة“الطرف المتلقي عل  أنت 
التدددي تالددديطر علددد  النظدددام ” للددددول ا خدددرة“يرمددد  إلددد  الظلدددم العدددالمي والالياالدددات الخاط دددة 

المالاعدات الدولية عل  أن دا  د   طبيعديت مدا تركيدا العالمي. يي نبا الالياق، تم التعامل م  
نفالدد ا، بددداًل مددا أا تكددوا م ددرد نتي ددة لحالددا  إالددتراتي ي، أو انحيددا  الياالددي أو تعبيددر عددا 
تضاما. إن دا مدا ت عدرف بتركيدا ال ديددة ككدل، بددً ا مدا الالياالدة الداخليدة إلد  رؤيت دا للالياالدة 

ا. مثل نبا التصور يمكا م حظتدت يدي ال مدل العالمية وتصور النخ  الالياالية التركية لبات 
والعبددددارات اليوميددددة والخطدددد  التددددي يلقي ددددا ر دددديس الددددو را  التركددددي، ونا دددد  ر دددديس الددددو را ، أو 

 المنظمات غير الحكومية يي تركيا.

تعب ددة المنظمددات غيددر الحكوميددة، واالنخددراط المباشددر لكددل الشخصدديات الالياالددية الرالددمية 
عددادة تنظدديم مؤالالدد نددي تعبيددر  -ات ا غاثددة، وا شددارات المالددتمرة لمنظمددات ا غاثددةتقريًبددا، وا 

عا إعادة كتابة ورالم أنشطة ا غاثدة والمعوندات الياالدي ا يدي تركيدا. ي دبا التوظيدف المؤالالدي 
وا  را ي والالياالي نو البف مكتا تركيا ما خلق شكل مختلدف للمالداعدات التعاونيدة الدوليدة 

  حدود المالاعدات الدولية الرانندة الدوا  يدي الممارالدة والتي تتمي  بخصا ص ا، وتتحرك خار 
 أم يي ا  را .

                                                           
1
مرك  صناعة الفكر للدراالات  .بيروت:دراسة في الفكرة والت ربة حزب العدالة والتنمية التركي:محمد ال امي وآخروا، - 

 .237-235،ص ص2016وا بحاث،
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 ،الحالددة الصددومالية ون ددات تركيددا نددي واحدددة مددا بدديا أمثلددة عديدددة، ولكن ددا تلفددت ا نظددار
 ن دا  علددت تددأثير ويعاليدة المالدداعدات الدوليددة لتركيدا أكثددر وضددوًحا. عد وة علدد  بلددك، تقتددرت 

الالدددمات المميددد ة للمالددداعدات التركيدددة مدددا غيرندددا مدددا مالددداعدات الحالدددة إطددداًرا كدددامً  لدراالدددة 
 100، نشدددطت تركيدددا يدددي أكثدددر مدددا 2013. ومددد  بلدددك، مندددب عدددام التعددداوا ا نمدددا ي المماثدددل

 .دولة، بدً ا ما آاليا إل  إيريقيا والشرق ا والط وأوروبا وأمريكا إل  الشرق ا  ص 

مكانة ال وية الوطنية، وانتقاد النظدام  يقوم التعاوا التنموف لتركيا عل  أالاس إعادة تحديد
عدادة توصديف الالياالدة الدوليدة ومالديرة تركيدا نحدو الفضدا  الالياالدي للعدالم  العالمي الحدالي، وا 
يي ظل العولمة. الن ات المادف البف يميد  المعوندة الرالدمية لتركيدا والمالداعدة ا نالدانية، ندو 

االددتحوبت تركيددا علدد   لددو  وعقددول  الددب  ويمثددل للع  ددة المعقدددة بدديا نددبر الموضددوعات. لقددد
الناس ما خد ل ندبر الرؤيدة المن  يدة للمالداعدات ا نالدانية والددعم الرالدمي، كمدا أن دا ع ددتت 

 الالبيل الوحيدة ل الت ابة لمعاناة اآلخريا والتحرك نحو نظام عالمي عادل.

 الدبلوماسية الثقافية لتركيا:

كدددامينغرا" الثقايدددة الدبلوماالدددية علددد  يعدددرف ا كددداديمي الالياالدددي ا مريكدددي "ميلتدددوا الدددي 
النحو اآلتي "تبادل المعلومات وا يكار والقيم والنظم والتقاليد والمعتقددات، وغيرندا مدا  واند  

نشدددرنا، بقصدددد تع يددد  التفدددانم  ا الدددتراتي يةالثقايدددة التدددي تالدددع   ميددد  الددددول بات ا ندددداف 
 1الياالية واال تصادية".المتبادل، وتوالي  حلقة  بول الشعو   يكارنا وخطط ا ال

                                                           

، متحصل مركز برق لألبحاث والدراساتالثقاية والقوة الناعمة..حرو  ا يكار يي الالياالة الخار ية"."ن ار الفراوف، - 1
 http://barq-:ما المو   االلكتروني24/10/2016بتاريخ عليت 

-barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9rs.com/
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8

%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1/  

http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
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وترة الكاتبة الالياالدية "ميدرا الكعبدي" أا "الدبلوماالدية الثقاييدة أصدبحت أندم الوالدا ل      
التي تالتخدم ما أ ل إرالا  دعا م  وية للالياالة الخار ية الخاصة بدولة ما"، وتدبكر الكعبدي 

 أا نناك عدة م االت مختلفة للممارالة الدبلوماالية الثقايية، من ا:

 لفا والمواليق  ونشرنما بكاية اللغات عل  أوال  نطاق عالمي.د ا

 والفا. ا د د 

 د ا بحاث العلمية.

 ت والبعثات العلمية المتبادلة.اد ا رالالي

 د المؤالالات الثقايية الملحقة بالالفارات يي الخار .

 د المعارض الدولية باخت ف م االت ا.

 دولي.د البطوالت الرياضية التي تقام عل  مالتوة 

 د الم ر انات الفنية والالينما ية وا دبية والوانا.

ميددرا  شددانيا" إلدد  أنددت "يددي ظددل عصددر العولمددة الددبف        وتشددير الباحثددة الالياالددية "ح 
شددت العددالم، تتالددابق الدددول لنشددر إرث ددا الثقددايي علدد  أعلدد  المالددتويات، بقصددد نشددر  يم ددا ييع

بالتدالي الحصدول علد  الد ولة مرندة يدي تدرويج الثقايية و ب  الشدعو  حدول العدالم لثقايت دا، و 
 منت ات ا اال تصادية وخطط ا الالياالية والعالكرية "يي بعض ا حياا"".

يعددود إلدد   اوتليددد ام مدد اوحضدداري اثقاييدد اوتوضدد  شددانيا أا "تركيددا اليددوم تمتلددك إرثدد     
ال الدة،  ا إرث دا تاريخ  ديم، ونبا ما يتي  الفرصة لتركيا لممارالة دبلومااليت ا الثقاييدة بكدل 

 الثقايي ملي  بالعديد ما ال وان  الثقايية التاريخية التي تربط أكثر ما شع  م اور ب ا".
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اليوم حكومة ح   العدالدة والتنميدة تقدوم بالعديدد مدا ا نشدطة التدي ت قديم علد  أن دا تددعم  
 الدبلوماالية الثقايية، ويمكا إي ا  بعض نبر ا نشطة بالشكل التالي:

 م من  تعليمية  عداد كبيرة ما الط   حول العالم.د تقدي

 د تنظيم الم ر انات والمعارض الثقايية الثنا ية أو الشاملة لعدد ما الدول.

 د نشر ا ي م والماللال ت التركية عل  مالتوة عالمي.

 د نشر المواليق  التركية.

 ات الثقايية.د ت ويد البعثات الدبلوماالية بكادر م حترف يي م ال تبادل الع  

 د دعم ا بحاث العلمية ما خ ل مؤالالة توبيتاك.

وغيرنددا الكثيددر مددا ا نشددطة التددي تصدد  يددي م ددال الدبلوماالددية الثقاييددة، وت عل ددا       
علد  مالدتوة  يدد، يريد  مدا مالدتوة القبدول الشدعبي والحكدومي يدي بعدض ا حيداا للالياالدات 

ث الملموالددة التددي تؤكددد ا ديدداد نطدداق تددأثير والخطددط التركيددة، ونندداك العديددد مددا نتددا ج ا بحددا
 الياالات تركيا الثقايية عل  بعض شعو  وحكومات المنطقة والعالم".

 



 

 .الذكية القوة إلى الناعمة القوة من: الثالث المبحث

 .الذكية القوة مفهوم: األول المطلب

 .لتركيا الدبلوماسية الناعمة القوة: الثاني المطلب
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 القوة الذكية. إلىالمبحث الثالث: من القوة الناعمة 

 : مفهوم القوة الذكية.المطلب األول

نمررا اررو نتررا  الكمرر  بررين القرروة       ررا كريرررا نو مبتكررروا وام يعتبررر مفمرروق القرروة الذكيررة لرريج مفمومو
الصلبة والقوة الناعمة معوا ولكن وفقا إلستراتيكية محررة تكم  بينمق. ويعرف ارنسر  ويلسرون 

عمررة القرروة الذكيررة علررى ننمررا : اررررة الفاعررل الرررولر علررى مررل  عناصررر القرروة الصررلبة والقرروة النا
بطريقرررة ت رررمن تررررعيق تحقيرررا ا ارررراف بكفررراهة وفعاليرررة. ويحررررر ارررذا التعريرررف مكموعرررة مرررن 

 لتحقيا القوة الذكية.  ااالشروط اإل افية التر يكب توافر 

ني الرربط  صرلبةف القوة الذكية على ننما القوة التر تكم  ما بين القوتين: الناعمة والفتعر      
فبرررالقوة الناعمرررة يمكرررن تحقيرررا ا ارررراف المركررروة عرررن طريرررا التر يرررب  ,برررين التسرررامد والشررررة

والكررررذب والقررررررة علررررى انسررررتقطاب واإلانرررراا, ومررررن  ررررال الكاذبيررررة الثقافيررررة نو السياسررررية نو 
الر  للرولرة إلاامرة عاارا  مر  الحلفراه, وتقرريق المسراعرا  اناتصرارية, والتبرارل …اإلعامية

 رني عاق مواٍ .الثقافر م  الرول ا  رى, و لا 

, الترررر عمومرررا مرررا تكرررر تركمتمرررا العسررركرية برررالحرب نو الصرررلبة  فرررر حرررين القررروة ال شرررنة    
المباشرة, وتركمتما السياسية بالم ايقة عبر الميئا  الرولية واإلاليمية, وتركمتما اناتصرارية 

و ترررف  بسرربل ال رراط والمقاطعررة والحصررار, التررر  البررا مررا تمارسررما اررذأ الرولررة علررى تلرر , ن
 . الرائق بإمكانية است راق القوة  اآل رين لممارستما عليما. م  التلويد

 :1نشأة القوة الذكية ىاألسباب التي أدت إل

القررررة علررى تحقيررا مررررور فررر الشررمون الروليررة مررن  ررال انسررتقطاب, نكثررر ممررا يمكررن   -1
مررن الصررعب, فررر  لقررر ن ررحى” تحقيقررع عبررر اإلكررراأ, ويقررول كوليررف نرراي فررر اررذا السررياا: 

                                                           

المركز الديمقراطي  ."رمية تطبيقية :للربلوماسية ما بين القوة الصلبة  و الناعمة والذكيةالفمق الصحيد  "سير العلالي, - 1
   http://democraticac.de/?p=31089:من الموا  انلكترونر21/03/2017متحصل عليع بتاري  ,العربي

http://democraticac.de/?p=31089
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إذ القرروة العسرركرية, علررى الررر ق مررن  رررورتما كسياسررة …اسررت راق العصررا العررالق المعاصررر, 
كررراأ, فمررر نصرربح  صررعبة كرررارر ونصرربح  الحرررب نمرررا مكلفررا مررن الناحيررة الماريررة, … ا وام

نااي  عن المناا ة المتلايرة للحروب, والنفوذ المتلاير من است راق القوة, نو محاصرة الرول 
 ”.الشعوبو 

حاكرررة الررررول المتقرمرررة نسرررتقطاب الررررول الناميرررة للعمرررل معمرررا كشرررري  رولرررر, لمواكمرررة  – 2
التحررريا   العالميررة المشررتركة, التررر ن تسررتطي  نيررة رولررة التصررري لمررا بمفرراررا مثررل التايرررا  

مررررن علررررى ا ” فاشررررلةالرررررول ال“المنا يررررة, وانتشررررار ا مرررررا  المستعصررررية, وتصرررراعر  طررررورة 
 .  و يرااالعالمر 

نر  مرحلة الحرب الباررة بين الرولتين العظميين إلى إرااٍا متبارل لممرا, نتيكرة الرر ول  -3
فررر سررباا للتسررلد ن نمايررة لررع, ونن تطرروير تقنيررة السرراف نصرربد مسرركلة مكلفررة للطرررفين بشرركل 

 الونيا  المتحرة.” انتصار“كبير كرا ر ق 

تكعرل مرن الصرعب علرى الشرعوب الاربيرة القبرول ف ا عن وكور نلمة ااتصارية عالمية,    
 أبت صررريع اعتمرررارا  عسررركرية كبيررررة فرررر واررر  يقررروق الررربع  منمرررا بتصرررفية ممسسرررا  الرفرررا

 انكتماعر.

يران. – 4  ظمور رول لما اوة نووية  ير  ا عة للميمنة الاربية, مثل كوريا الشمالية وام

 يرررر  قاتلرررةرية مررر  القررروى المعبرررث المواكمرررة العسرررك –فرررر الواررر  نفسرررع –نرر  الاررررب   – 5
الرسررمية,  صوصررا بعررر تكربررة نفاانسررتان وبعررر  تكربتررع المريرررة فررر فيتنرراق وتكر بررة اننتفا ررة 
الف لسرررطينية. وظمرررور نسرررلحة رمرررار ر يصرررة مثرررل الصرررواري  ذا  الررررموج الميكروبيرررة  انبلرررة 

رة الكماعرررا  الفقرررراه النوويرررة علرررى حرررر ارررول نحرررر المعلقرررينس, برررل نثبتررر  حررررب نفاانسرررتان مقرررر
الفرائيرررة علرررى الحصرررول علرررى نسرررلحة ذا  مقرررررة ترميريرررة عاليرررة, ن يحترررا  اسرررت رامما إلرررى 

لى رورا  ترريبية.  مت صصين وام
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مرررع وكتبرررع ومرئياترررع بكفا-نحرررظ الاررررب نن ثرررورة المعلومرررا  والنظررراق اإلعامرررر الكريرررر  – 6
نقرل المنظومرة القيميرة الاربيرة لريمما مقررة اائلة على ان تراا, تساعر علرى  –ومراكل بحوثع

 إلى كل نركاه العالق, بعر نن كان  محصورة إلى حر كبير فر الارب. 

برن  تظمر مراكل ااتصرارية  يرر  ربيرة تطرور نفسرما  رار  شربكة الميمنرة الاربيرة مثرل  -7 
 اليابان  والصين وماليليا و يراا, باإل افة لظمور الشراكا  بين القارا .
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 القوة الذكية. ..: تركياالمطلب الثاني

  بررع تركيررا مررن موارر  كيوسررتراتيكر وانكررال ااتصرراري تررالقرروة الناعمررة اررر نتيكررة لمررا تتم    
عامر وح ور سياسر نشرط, وكران لرع صررى وتلرا حسرن فرر العريرر مرن منراطا العرالق ,  وام

 1س. المكال العثمانر السابا القواالكنوب  –ط وآسيا الوسطى وب اصة فر الشرا ا وس

نمرا, تعنر تاييرا كليا فر معنرى القروة واكذا فان القوة الناعمة ن     فرر تظميرارا ونرواتمرا... وام
الر , ن ترلال  , ذلر  نن طبيعرة ارتبراط تركيرا بحلرف النراتو والقواعرر العسركرية ا مريكيرة ...ال 

يرررة ا منيررة لررق تشررمر الرئيسررة للعق , كمررا نن ال طرروطعلررى مسررتوااا السررابا, بررل اررر فررر ليررارة
 .  تايرا  كرية

العصر الراهن يشهد انتصار المصاال   "وفر إطار اذا المنمج الكرير , يقول راور نو لرو    
على القيم. في حاين تتطلاب وئااهذ هاذا العصار اهاور الدبلوماساية المواهاة إنساانيا التاي 
تتااوز االنقسام بين ما هو مثاالي ووائعاي و وباين القاوة الصالبة والقاوة الناعماةو وهاو ماا 

لوماسااية اجنسااانية لغااة دبلوماسااية تاارتبط بمسااتقبل اجنسااانية امعااا  ..إن الدب إلااىيحتااا  
 إلااىةاامير ساات د    تعتمااد علااى التااوازن الحاار  بااين الةاامير والقااوة و فااالقوة ماان  ياار

وتقوم فكرتناا علاى أن تكاون تركياا  .الةعف إلىةمير من  ير ئوة سي د  وال االستبداد و
 .2"دولة رحيمة وئوية

المسررلحين  لماحقررة سالعسرركرية فررر  عمليرة  ررا الفرررا  ويظمرر ذلرر  كليررا فررر اسرتعمالما القرروة
 ررال تصررريحا  , وكررذل  مررا ثبرر  عبررر تقررارير صررحفية عريرررة مررن ا كرررار فررر را ررل سرروريا

 اواعر عسكرية فر اطر والصومال. ل إاامةكنتفاايا  من ن تركيا عقرلمسمولين نترا  من 

                                                           

 .152سابا.ع, مرك  عقيل سعير محفوظ - 1

 .238محمر المامر وآ رون, مرك  سابا.ع - 2
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ر كانرب الم رر اررما فر إلرىوتظمر القوة الذكية التركية فر عرق التفريط فرر القروة الصرلبة    
 .لألسلحة الم تلفة عنر ا ترا  التطوير الرائق والقوة الناعمة 
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هذه الدراسة يمكننا أن نستحضر مفهوم القوو  النامموة فوي الات واد الدوليوة وهوو  وفي ختام   
أو , القووو  البووول ة موودو وسووارا لووديها مووا  أن تسووتاما الدولووة مختلووا الوسووارا ومووواهر القوووو 

كاسووتاماا الوسووارا اا تبووادية   وور   اإلكووراهوسووارا أخوورو ت وودو ناممووة ولكوون ال وور  منهووا 
 الاقو اد مثت.

وفووي الحالووة التووي امتموودد مليهووا دراسووتنا وهووي دولووة تركيووا فهووي فووي تحركاتهووا ت وواه المن قووة   
  , الخبوص تاتمد ملى الحضار  والتاريخ المشترك وال اود الوديني السوني و اإلستميةالار ية 

وملوى المسوتوو الاوالمي تختلوا  , يوة ال ر يوة والشورمية اانتخا يوةكما تاتمد ملوى  ويم الديمقرا
وااهتمووام  ال ل ووة اب انوو   اإلنسووانيةوالد لوماسووية الثقافيووة والد لوماسووية  اإلمووتموسووارلها موون 
 غير ذلك مما فبلناه في بل  الدراسة. إلىالتاريخية الاثمانية .. واآلثارون والسينما والفن

وفووي النهايووة يمكننووا القوووا أنووال ا يمكوون اامتموواد ملووى القووو  البوول ة فقوو  أو القوووه الناممووة     
وت يور  ودولي وتوداخا المبوالل للودوا الك ور فق  في و تنا الحوالي وخابوة موع تاقود النووام الو

 رسوميين وغيور ال)الرسميين حيث أنال أب ل هناك الاديد من الفاملين الدوليين موازين القوو, 
إلوووي تاوووويم أر احهوووا أن تووووازن  وووين  ى, في ووو  ملوووى الدولوووة التوووي تسووواالدوليوووة ملوووى السووواحة

للقوو  الذكيووة  لكوي تحووافو ملوى وزنهووا فوي النوووام  وااسوتخدام القوووه البول ة والقووو  النامموة وبوو
 الدولي. 

هووي حوودود القووو   ومووا ؟هووي حوودود القووو  البوول ة  مووا :لكوون رغووم ذلووك ي قووى السوو اا م روحووا  
وفي أي ووروا وشورو  داخليوة ؟ تلك استاماا هذه القو  أو إلىومتى تل أ دولة ما ؟ الناممة
ت قوووى م روحوووة فوووي حقوووا الات ووواد الدوليوووة ملوووى المسوووتوو النووووري  إشوووكاليادتلوووك  ؟ ودوليوووة

 كذلك... وملى المستوو الاملي
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 .2004لألبحاث، 

 :دمشيق مح  الدين حمييدي،:.تروساسيات العالقات الدولية ستش بيتر والياس جوانيتا، -23
 .2016دار الفرقد للطباعة والنشر،

. الوريـــات المتوـــد  األمريكيـــة بـــيص القـــو  الصـــ بة والقـــو  الناعمـــةعبيييد السيييق  رفييييق، -24
 .2015، 4ط مرك  صناعة الفكر للدراسات واألبحاث، :بيروت

مركيييي   :الج ائيييير .2020عــــام  اإلق يميــــةمســــتقب  المكانــــة  :إيــــراص عبييييد الحيييي  وليييييد، -25
 .2010 الدراسات التطبيقية واالستشرا ،

دراسـة فـي ودوات :في السياسـة الرارجيـة القو  الذكية عبد الح  سماح عبد الصبور،  -26
دار البشيييييير للثقافييييية :.القييييياهرة2013-2005تجـــــاا لبنـــــاص  اإليرانيـــــة السياســـــة الرارجيـــــة

 .2014والعلو ،

ــة، فرانكييل جو ييي  -27  تااميية، :جييدة غييا ي عبييد الرحمييان القصيييب ، :تيير .العالقــات الدولي
1984. 

ارقترابــــات  المنــــاه ، المفــــاهيم، :المن جيــــة فــــي التو يــــ  السياســــيشييييلب  محمييييد،  -28
 .1997د.د.ن، :الج ائر .األدواتو 

 .2000دار وائل للنشر، :عّمان.مبادئ العالقات الدولية توفيق سعد حق ، -29
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ــــــة ثييييييامر كامييييييل محمييييييد، الخ رجيييييي  -30 ــــــات السياســــــية الدولي ســــــتراتيجية العالق  إدار  وا 
 .2005دار المجدالوي للنشر والتو يع،:.عّماناأل مات

 :دورياتـال

 المفكر مج ة."تركيا والدور اإلقليم  الجديد ف  منطقة  الشرق األوسط"،  ليتي  فتيحة -1

 .2010،مارس05 العدد محمد خيضر بسكرة،جامعة  كلية الحقوق والعلو  السياسية،:

فيي  عييل حيي   العداليية والتنمييية وانعكاسيياتاا  سياسيية تركيييا الخارجييية" سييعيدي السييعيد،-2
 جامعة محميد ،لحقوق والعلو  السياسةكلية ا:مج ة المفكر."العربية-عل  العققات التركية

 .2014جانف  ،10 العدد خيضر بسكرة،

النعيييا  السياسييي  التركييي  فييي  عايييد حييي   العدالييية والتنميييية "الخمييياش رنيييا عبيييد الع يييي ، -3
  مركيييييي  دراسييييييات الوحييييييدة العربييييييية ، :.بييييييروتمج ــــــة المســــــتقب  العربــــــي"2002-2014
 . 2016جويلية ،449العدد

 :المقارت ارلكترونية

مركـــ  ."..القيييدرات وحيييدود التييي ثيراإليرانيةاكتشيييا  القيييوة الناعمييية "بييياكير علييي  حسيييين، -1
من الموقيع  29/08/2016،متحصل عليه بتاريخ 20/10/2013،ل دراسات الج ير 

 :االلكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2

013/04/2013411102151266414.html%20[Accessed%206

%20Jan.%202014]   
مج ـة رييـة ."في  تركييا اإلنمائ والتعاون  اإلنسانيةالدبلوماسية "هاشم  جمال الدين ، -2

ـــــــة  :كترونييييييي مييييييين الموقيييييييع االل 03/2017/ 16متحصيييييييل علييييييييه بتييييييياريخ . تركي

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84

http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html%20%5bAccessed%206%20Jan.%202014
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html%20%5bAccessed%206%20Jan.%202014
http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html%20%5bAccessed%206%20Jan.%202014
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
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-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%

-D9%8A%D8%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85-D9%86/   

 :لوماسييية مييا بييين القييوة الصييلبة والناعميية وال كيييةالفايي  الصييحيد للدب "، العيي ا ي سيييد -3
 :،متحصييل عليييه ميين الموقييع االلكترونيي  العربــيالــديمقرا ي المركــ  . "رؤييية تطبيقييية

http://democraticac.de/?p=31089      

القيييييوي والدولييييية الضيييييعيفة أ ميييية النعيييييا   :القيييييوة الناعمييييية المايييييدرة" عيييي ت هبيييييه رؤو ، -4
ـــــــر  ل دراســـــــات مركـــــــ ."بمصييييييير ،متحصيييييييل علييييييييه بتييييييياريخ  13/10/2011،الج ي

 :ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييين الموقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع االلكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  29/08/2016

http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/201188723452

13170.html   

 ،تـــــــر  بـــــــرس.  "القيييييييوة الناعمييييييية التركيييييييية فييييييي  العيييييييال  العربييييييي " ،إحسيييييييانالفقييييييييه  -5
 :مييين الموقيييع االلكترونييي  23/09/2016 متحصيييل علييييه بتييياريخ ،17/04/2015

http://www.turkpress.co/node/7577   

مركــ   . "الثقافيية والقييوة الناعميية..حرو  األفكييار فيي  السياسيية الخارجييية" الفييراوي نيي ار، -6
مييييين الموقيييييع  24/10/2016متحصيييييل علييييييه بتييييياريخ  ،والدراســـــات بـــــرال ل بوـــــا 

 http://barq-:االلكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%rs.com/

-81%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9

-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1

%D9%81/   

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://rouyaturkiyyah.com/%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85/
http://democraticac.de/?p=31089
http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
http://www.turkpress.co/node/7577
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
http://barq-rs.com/barq/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81/
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 موقـــع. "الخارجيييية التركييييةقيييوة ناعمييية فاعلييية فييي  السياسييية :السيييينما  "خشيييي  جيييقل، -7
مين  2016 /19/08متحصيل علييه بتياريخ  19/07/2016،وبوـا  ودراسـات:إدرا 

   / power-soft-http://idraksy.net/cinema:الموقع االلكترون 

ـــرسالطيييق  األجانييي  فييي  تركييييا.  -8 ـــر  ب  :، متحصيييل علييييه بتييياريخ25/06/2016 ت
 :مييييييييييييييييييييييييييييين الموقيييييييييييييييييييييييييييييع االلكترونييييييييييييييييييييييييييييي  15/03/2017

http://www.turkpress.co/node/23174   

  :الرسائ  غير المنشور 

وثــر القــو  فــي العالقــات الدوليــة: المتغيــرات حامييد بيين عبييد الع ييي  محمييد ، النييوري   -1 
. م كرة غيير منشيورة لنييل 1990-1945السياسية المعاصر  في من قة الشرال األوس  

تحصييل عليايا بتيياريخ . م 2006درجية الماجسيتير فيي  العليو  السياسييية، جامعية الخرطيو ، 
 الموقع االلكترون :  من 05/04/2017

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/12984/

%d8%a7%d8%ab%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8

8%d8%a9%20%d9%81%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%

d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%

d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

بعـد العالقـات الصـينية األمريكيـة بـيص التنـافس و التعـاوص: فتـر  مـا ،  نجيي  ح فان  -2
. ميي كرة غييير منشييورة مقدميية لنيييل شيياادة الماجسييتير فيي  العلييو  السياسييية، الوــرب البــارد 

 .2011باتيينة،  جامعة الحاج لخضر،

دراسـة فـي المن  قـات  :ت ـور الوقـ  النظـرل ل عالقـات الدوليـة"محميد الطياهر عديله -3   
جامعييية  والعققيييات الدوليييية،أطروحييية دكتيييورام غيييير منشيييورة فييي  العليييو  السياسيييية   "واألســـس

 . 2015باتنة، ،الحاج لخضر

http://idraksy.net/cinema-soft-power/
http://idraksy.net/cinema-soft-power/
http://www.turkpress.co/node/23174
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توظيــا القــو  الناعمــة لتعضــيد القــو   إســتراتيجية "،القحطييان  مسييفر بيين عييافر عييائ  -4
ــةاأل مــة  إدار الصــ بة فــي  ــة الســعودية اإلرهابي .أطروحيية دكتييورام غييير "فــي المم كــة العربي

 .2010ناي  العربية للعلو  األمنية،جامعة  :الريا  منشورة ف  فلسفة العلو  األمنية،
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 فهرس الجداول
 الصفحة  الجدول 

 03 الواقعية في مواجهة المثالية :(10جدول رقم )

 30 إحصائيات عن تركيا (:10الجدول رقم )
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